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Περίληψη 

Οι έννοιες Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things - IoT) και έξυπνα σπίτια 

(smart homes) είναι πλέον ευρέως διαδεδομένες. Η συνεχής ανάπτυξή τους, σε 

συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού έχει οδηγήσει αρκετούς ανθρώπους να 

στραφούν, και να δημιουργήσουν, ένα νέο κλάδο, αυτόν της υποβοηθούμενης 

διαβίωσης των ηλικιωμένων.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός συστήματος για την 

υποβοήθηση ατόμων τρίτης ηλικίας στο περιβάλλον της κατοικίας τους. Σκοπός του 

συστήματος είναι η παροχή υποστήριξης στα ηλικιωμένα άτομα και η παράταση της 

αυτονομίας τους, ώστε να ζήσουν όσο το δυνατό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

ανεξάρτητοι στο σπίτι τους. Στην παρούσα λύση αξιοποιούνται διάφορες 

τεχνολογικές καινοτομίες, όπως οι Τεχνολογίες των Επικοινωνιών και των 

Πληροφοριών και το Διαδίκτυο των Αντικειμένων, καθώς και υλικό και λογισμικό 

ανοικτού κώδικα ώστε να αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο θα έχει χαμηλό κόστος 

αλλά θα είναι και μικρό σε μέγεθος, ώστε να είναι όσο το δυνατόν αόρατο στους 

χρήστες και να μην αλλάζει - ταράσσει τις συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι των 

ηλικιωμένων.          

Επίσης, ένα κομμάτι της παρούσας εργασίας έχει αφιερωθεί στην υποστήριξη 

ηλικιωμένων ανθρώπων που πάσχουν από άνοια, καθώς είναι μία αρκετή μεγάλη 

μερίδα του συγκεκριμένου πληθυσμού. Επιπλέον, τα μέχρι τώρα προτεινόμενα 

συστήματα για την υποστήριξη ατόμων με άνοια επικεντρώνονται κυρίως στην 

υποστήριξη των φροντιστών τους και όχι των ίδιων των πασχόντων, γεγονός που 

οδήγησε στην υλοποίηση ενός συστήματος υποστήριξης ατόμων με άνοια, με κέντρο 

τον ίδιο τον πάσχοντα.     

 

Λέξεις κλειδιά: Διαδίκτυο των Αντικειμένων, έξυπνο σπίτι, υποβοηθούμενη 

διαβίωση, άνοια  
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Abstract 

The Internet of Things (IoT) and smart homes are now widespread. Their continued 

growth, coupled with an aging population has led many people to turn, and create, a 

new industry, that of assisted living for the elderly.  

This work presents the development of an assistive system for the elderly in their 

home environment. The purpose of this system is to provide support to the elderly and 

to extend their autonomy in order to live as long as possible for a longer period at 

their home. This work explores various technological innovations, such as 

Information and Communication Technologies (ICT) and the Internet of Things (IoT), 

as well as open software and open hardware to develop a low-cost and small-scale 

system to be as invisible to users as possible and does not changes – aggravates the 

prevailing conditions in the elderly home.    

In addition, a part of this work has been devoted to supporting elderly people 

suffering from dementia, as it is a large portion of this population. Furthermore, the 

systems that have been proposed to support people with dementia mainly focus on 

supporting their carers and not the sufferers themselves, which has led to the 

implementation of a supporting system for people with dementia, centered on the 

sufferer himself.     

 

Key words: Internet of Things, smart home, assisted living, dementia  
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1. Εισαγωγή 

Η τεχνολογία έχει γίνει πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. 

Έννοιες όπως έξυπνα κινητά τηλέφωνα, έξυπνες τηλεοράσεις, έξυπνα σπίτια κ.ά., που 

μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζαν τόσο μακρινές και ξένες, πλέον τις χρησιμοποιούμε 

όχι μόνο στο λεξιλόγιό μας, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Επιπλέον, οι 

ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν συμβάλει σημαντικά στη δυνατότητα της 

χρήσης της εύκολα και αβίαστα από όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, 

από το πιο μικρό μέλος μιας οικογένειας, μέχρι και το μεγαλύτερο. 

Παράλληλα, οι παγκόσμιες δημογραφικές τάσεις δείχνουν πως ο πληθυσμός οδεύει 

με ταχύ ρυθμό στη γήρανση. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη δημιουργία νέων εννοιών 

όπως αυτή της υποβοηθούμενης διαβίωσης, η οποία περιγράφει την αξιοποίηση της 

προόδου της τεχνολογίας για την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων ατόμων, για 

όσο αυτό είναι εφικτό, στο δικό τους οικείο περιβάλλον.  

Μια μικρή έρευνα πάνω στον τομέα των έξυπνων σπιτιών και της υποβοηθούμενης 

διαβίωσης, οδήγησε στην ιδέα για την υλοποίηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 

Εφόσον γίνει μία εκτενέστερη έρευνα σχετικά με τα συστήματα τα οποία έχουν 

προταθεί για την υποβοηθούμενη και ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων 

ανθρώπων, στόχος είναι να υλοποιηθεί ένα σύστημα για την υποστήριξη και την 

υποβοήθηση τόσο των ηλικιωμένων, αλλά και των ατόμων που πάσχουν από άνοια. 

Σκοπός είναι να υλοποιηθεί ένα σύστημα πρωτότυπο, εύχρηστο, διαλειτουργικό, 

μικρό σε μέγεθος-όγκο και με χαμηλό κόστος, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

οποιονδήποτε ηλικιωμένο, πάσχοντα από άνοια, ή όχι.    

Η παρούσα εργασία έχει δομηθεί ως εξής. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι έννοιες 

της υποβοηθούμενης διαβίωσης, της Τεχνολογίας των Επικοινωνιών και των 

Πληροφοριών, του έξυπνου σπιτιού και του Διαδικτύου των Αντικειμένων, οι οποίες 

θα είναι χρήσιμες για την κατανόηση του υπόλοιπου κειμένου. Στο κεφάλαιο 3 

γίνεται μία παρουσίαση ορισμένων λύσεων για την υποβοήθηση ηλικιωμένων 

ατόμων. Ενώ στο κεφάλαιο 4 γίνεται μία παρουσίαση λύσεων υποβοήθησης ατόμων 

που πάσχουν από άνοια. Στο κεφάλαιο 5 καθορίζεται το πρωτότυπο σύστημα 

υποβοήθησης ηλικιωμένων από το οικιακό περιβάλλον, ενώ στο κεφάλαιο 6 γίνεται η 

εξαγωγή των απαιτήσεων του συστήματος. Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται αναλυτικά 

η υλοποίηση των επιμέρους υποσυστημάτων του συστήματος. Στο κεφάλαιο 8 

πραγματοποιείται η αξιολόγηση του συστήματος. Ενώ στο κεφάλαιο 9 αναλύονται τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης του συστήματος και αναφέρονται οι μελλοντικές 

προεκτάσεις και τα αποτελέσματα της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Τέλος στο 

παράρτημα Α παρατίθενται όλοι οι κώδικες των συσκευών της παρούσας εργασίας.        
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2. Μελέτη της τεχνολογικής κατάστασης για την υποστήριξη 

ηλικιωμένων ατόμων  

2.1 Η έννοια της Υποβοηθούμενης Διαβίωσης  

Η Υποβοηθούμενη Διαβίωση νοείται ως παράταση του χρόνου κατά τον οποίο οι 

άνθρωποι μπορούν να ζήσουν στο προτιμώμενο περιβάλλον τους, αυξάνοντας την 

αυτονομία τους, την αυτοπεποίθησή τους και την κινητικότητά τους. Υποστηρίζεται η 

φροντίδα υγείας και των λειτουργικών ικανοτήτων των ηλικιωμένων, η προώθηση 

ενός καλύτερου και πιο υγιούς τρόπου ζωής για τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο, η 

ενίσχυση της ασφάλειας και η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσής τους. Επίσης, 

υποστηρίζει και τους φροντιστές, τις οικογένειες και τους οργανισμούς φροντίδας, 

αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους. [1] 

Με σκοπό λοιπόν, να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες ζωής για τους ενήλικες 

ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και την ενίσχυση των διεθνών ευκαιριών στον τομέα 

της Τεχνολογίας των Επικοινωνιών και των Πληροφοριών (ΤΕΠ), έχει δημιουργηθεί 

ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ενεργής και Υποβοηθούμενης Διαβίωσης (Active and 

Assisted Living, AAL).  

 

2.2 Οι Τεχνολογίες των Επικοινωνιών και των Πληροφοριών  

Οι Τεχνολογίες των Επικοινωνιών και των Πληροφοριών είναι η τεχνολογική 

υποδομή και τα συστατικά που αποτελούν τη σύγχρονη πληροφορική. Ο όρος είναι 

γενικά αποδεκτός και περιλαμβάνει όλες τις συσκευές, τον εξοπλισμό δικτύωσης, τις 

εφαρμογές και τα συστήματα που συνδυάζουν οι άνθρωποι και οι οργανισμοί (π.χ. 

επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κυβερνήσεις) για να δημιουργήσουν και 

να αλληλεπιδρούν με τον ψηφιακό κόσμο. 

Οι ΤΕΠ αναφέρονται στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τις τηλεπικοινωνίες, 

τα μέσα μετάδοσης, τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης κτιρίων, τα συστήματα 

οπτικοακουστικής επεξεργασίας και μετάδοσης και τις λειτουργίες ελέγχου και 

παρακολούθησης που βασίζονται στο δίκτυο. [2] Ενώ, περιλαμβάνουν τεχνολογίες 

όπως, το Διαδίκτυο, ασύρματα δίκτυα, σταθερά τηλέφωνα, ραδιοφωνικές και 

τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και τμήματα ΤΕΠ τελευταίας τεχνολογίας όπως η 

τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική.  

Συχνά οι ΤΕΠ χρησιμοποιούνται ως συνώνυμο της Πληροφορικής. Ωστόσο, 

αποτελούν ένα υπερσύνολο το οποίο γενικά αντιπροσωπεύει έναν ευρύτερο και 

πληρέστερο κατάλογο όλων των συνιστωσών που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και τις ψηφιακές τεχνολογίες, παρά με την τεχνολογία των 

πληροφοριών. 
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Ο κατάλογος των στοιχείων των ΤΕΠ συνεχώς αυξάνεται. Ορισμένα στοιχεία, όπως 

οι υπολογιστές και τα τηλέφωνα, υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στη λίστα. Άλλα 

στοιχεία, όπως τα έξυπνα κινητά (smartphones), οι ψηφιακές τηλεοράσεις και τα 

ρομπότ, είναι πιο πρόσφατες καταχωρίσεις. Επίσης, οι ΤΕΠ σημαίνουν περισσότερα 

από τον κατάλογο των στοιχείων που την απαρτίζουν. Δηλαδή περιλαμβάνουν επίσης  

την εφαρμογή όλων αυτών των στοιχείων.  

Επιπλέον, οι ΤΕΠ αξιοποιούνται για τις οικονομικές, κοινωνικές και διαπροσωπικές 

συναλλαγές και αλληλεπιδράσεις, ενώ έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον 

οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, επικοινωνούν, εκπαιδεύονται και ζουν. Επίσης, 

συνεχίζουν να φέρνουν επανάσταση στην ανθρώπινη εμπειρία, αρχικά οι πρώτοι 

υπολογιστές και τώρα οι αυτοματοποιημένες υπηρεσίες που πραγματοποιούν πολλά 

από τα καθήκοντα τα οποία χειρίζονταν άνθρωποι. Για παράδειγμα, οι υπολογιστές 

κάποτε απαντούσαν σε τηλεφωνήματα και κατεύθυναν τις κλήσεις στα κατάλληλα 

άτομα για να απαντήσουν στις κλήσεις, ενώ τώρα οι αυτοματοποιημένες υπηρεσίες 

όχι μόνο μπορούν να απαντήσουν στις κλήσεις, και μάλιστα με ανθρώπινη συνθετική 

φωνή, αλλά μπορούν να χειριστούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά τα αιτήματα 

καλούντων για υπηρεσίες.          

Η πρόοδος στον τομέα των ΤΕΠ έχει ωφελήσει παράλληλα και τον τομέα των 

επιχειρήσεων, καθώς επιτυγχάνεται εξοικονόμηση κόστους, αύξηση των ευκαιριών 

και απλοποίηση των διεργασιών. Αυτές μπορούν να περιγραφούν από τις εξαιρετικά 

αυτοματοποιημένες επιχειρήσεις που έχουν μειώσει το κόστος τους, περιλαμβάνοντας 

έως και την μεγάλη επανάσταση των δεδομένων, όπου οι οργανισμοί μετατρέπουν 

τον τεράστιο όγκο των δεδομένων που παράγονται από τις ΤΕΠ σε ιδέες που οδηγούν 

σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως αγορές στο 

Διαδίκτυο και ηλεκτρονικά κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, που δίνουν στους πελάτες 

περισσότερες επιλογές για το πώς να ψωνίζουν, να επικοινωνούν και να 

αλληλεπιδρούν. [3]  

 

2.3 Πρόγραμμα Ενεργής και Υποβοηθούμενης Διαβίωσης 

Το Πρόγραμμα Ενεργής και Υποβοηθούμενης Διαβίωσης (Active and Assisted 

Living, AAL [4]) είναι ένα εφαρμοσμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνας, 

ανάπτυξης και καινοτομίας, το οποίο υποστηρίζει έργα που αναπτύσσουν λύσεις ΤΕΠ 

για την καλή γήρανση των ατόμων. Διεξάγεται από κοινού από τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες που συνδέονται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 

2020» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί ένα 

εξαιρετικό εργαλείο ενημέρωσης για τις ΤΕΠ στην υποβοηθούμενη διαβίωση και στις 

τακτικές ενημερωτικές και ερευνητικές εκθέσεις του αναγνωρίζονται οι σύγχρονες 

τάσεις και τα πεδία ενδιαφέροντος. 
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Το πρόγραμμα, επιδιώκει να θέσει στην αγορά νέα προϊόντα, λύσεις και έννοιες 

υπηρεσιών που βασίζονται στις ΤΕΠ. Οι μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις 

ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των λύσεων με 

τους τελικούς χρήστες. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα προσφέρει μία μοναδική 

ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις και να τις φέρουν πιο 

κοντά στην αγορά. 

Στο πρόγραμμα, προωθούνται οι επιχειρήσεις, η τεχνολογία και η κοινωνική 

καινοτομία, ειδικά όταν εκείνη βασίζεται σε ΤΕΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

τα προϊόντα, τα συστήματα και οι υπηρεσίες παρέχουν αποτελεσματική υποστήριξη 

στην καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων ανθρώπων. Οι λύσεις αυτές έχουν ως 

επίκεντρο τον άνθρωπο κα χρησιμοποιούνται από ή για τους ηλικιωμένους, ώστε να 

βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους στο πλαίσιο της ενεργούς και υγιούς γήρανσης.  

Η επιχειρηματική καινοτομία και η εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων θα επιτρέψουν 

στα άτομα της τρίτης ηλικίας να ζήσουν τις ζωές τους όπου και όπως επιθυμούν και 

επιλέγουν, στο μέγιστο. Για το πρόγραμμα, τοποθετούνται στο επίκεντρο οι 

άνθρωποι, με τις επιθυμίες τους και τις προσδοκίες τους. Το πρόγραμμα ταξινομεί 

τους χρήστες σε τρεις κατηγορίες: 

1. Ο κύριος τελικός χρήστης, που είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη λύση. 

2. Οι δευτερεύοντες τελικοί χρήστες, που είναι τα πρόσωπα ή οι οργανισμοί 

που έρχονται σε επαφή με έναν ή περισσότερους κύριους τελικούς χρήστες, 

π.χ. συγγενείς, φίλοι, γείτονες, οργανισμοί φροντίδας. 

3. Οι τελικοί χρήστες, που είναι ιδιωτικοί ή δημόσιοι οργανισμοί που δεν 

έρχονται σε άμεση επαφή με τις λύσεις του προγράμματος, αλλά με κάποιο 

τρόπο συμβάλλουν σε αυτό.  

 

2.4 Η έννοια του Έξυπνου Σπιτιού 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, κύριος στόχος της υποστήριξης διαβίωσης είναι η 

διάθεση στους ηλικιωμένους ανθρώπους για την επιλογή του προτιμώμενου χώρου 

διαβίωσης, επιτυγχάνοντας την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία, καλύτερη 

ποιότητα ζωής κ.ο.κ. Η επιλογή της πλειοψηφίας των ηλικιωμένων ατόμων είναι το 

ίδιο τους το σπίτι. Προκειμένου να επιτευχθεί η υποστήριξη διαβίωσης στην οικία 

οποιουδήποτε ανθρώπου έχει εισαχθεί ο όρος «έξυπνο σπίτι». 

Ο όρος «έξυπνο σπίτι» χρησιμοποιείται για να ορίσει μία κατοικία με ειδική 

δομημένη καλωδίωση, η οποία ενσωματώνει τα διάφορα συστήματα οικιακής 

αυτοματοποίησης και τηλεπικοινωνιών. Οι διάφορες ηλεκτρικές συσκευές που 

διαθέτει η κατοικία, είναι δυνατόν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ελέγχονται 

από τους ιδιοκτήτες του σπιτιού εξ αποστάσεως, με χρονοδιάγραμμα από 

οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού, καθώς και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, 

μέσω του Διαδικτύου. [5]  
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2.4.1 Γενική περιγραφή του Έξυπνου Σπιτιού 

Οι ένοικοι ενός έξυπνου σπιτιού μπορούν με τη βοήθεια ενός τηλεχειριστηρίου, του 

smartphone ή του tablet τους, να διαχειριστούν διάφορες λειτουργίες της κατοικίας 

τους σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να τους 

προσφέρουν:  

 Ασφάλεια και έλεγχο του φωτισμού μέσω συσκευής: 

Παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης των φώτων του σπιτιού 

όταν είναι εκτός και να τα ενεργοποιήσουν σε συγκεκριμένες ώρες, για την 

αύξηση της ασφάλειας του σπιτιού. 

 Ασφάλεια του σπιτιού μέσω αυτοματοποιημένων κλειδαριών πόρτας: 

Πολλές φορές ξεχνάμε αν έχουμε κλειδώσει την πόρτα του σπιτιού μας 

φεύγοντας. Με τη βοήθεια ενός αυτοματοποιημένου συστήματος, οι πόρτες 

του σπιτιού μπορούν να κλειδώσουν με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό 

μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για όσους έχουν μικρά παιδιά, αλλά και 

ηλικιωμένους ανθρώπους στο σπίτι τους, καθώς μπορούν εύκολα να 

ελέγξουν την κατάσταση της πόρτας και κατ’ επέκταση του σπιτιού τους από 

απόσταση. Επίσης, μπορούν να γνωρίζουν αν κάποιος εισέρχεται ή εξέρχεται  

από το σπίτι τους και να ειδοποιούνται, είτε εκείνοι βρίσκονται σε αυτό, είτε 

όχι.   

 Απομακρυσμένη προσαρμογή της θερμοκρασίας του σπιτιού: 

Πολλές φορές, καθώς λείπουμε πολλές ώρες από το σπίτι μας, όταν 

επιστρέφουμε δεν έχει την επιθυμητή θερμοκρασία. Αυτό είναι ενοχλητικό, 

καθώς συνήθως χρειάζεται αρκετός χρόνος για να επιτευχθεί η επιθυμητή 

θερμοκρασία. Ωστόσο, σε ένα έξυπνο σπίτι μπορούμε να ρυθμίσουμε τον 

θερμοστάτη του σπιτιού ή να ενεργοποιήσουμε κάποια συσκευή, όπως το 

κλιματιστικό, λίγη ώρα πριν φτάσουμε στο σπίτι μας. Γεγονός που είναι και 

ενεργειακά και οικονομικά πιο αποδοτικό.  

 Εξοικονόμηση χρημάτων: 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η αυτοματοποίηση ενός σπιτιού θα 

επιφέρει εξοικονόμηση χρημάτων, μέσω των λογαριασμών, καθώς πλέον δεν 

θα μένουν ανοιχτές οι ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού όταν δεν είναι 

κανείς στο σπίτι. 

 Σιγουριά και ηρεμία: 

Αρκετοί άνθρωποι ανησυχούν εάν έχουν κλείσει κάποιες ηλεκτρικές 

συσκευές φεύγοντας από το σπίτι τους, παρόλο που μπορεί να τις έχουν 

ελέγξει λίγο πριν αποχωρήσουν. Πλέον, με τη βοήθεια της τεχνολογίας που 

υπάρχει σε ένα έξυπνο σπίτι, όλα αυτά μπορούμε να τα ελέγχουν μέσω του 

κινητού ή του tablet τους κι έτσι να συνεχίζουν ξέγνοιαστοι την ημέρα τους, 

χωρίς να ανησυχούν αν τελικά έκλεισαν το θερμοσίφωνα φεύγοντας από το 

σπίτι το πρωί.  
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 Δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης του σπιτιού ακόμα και όταν 

βρισκόμαστε εκτός της πόλης: 

Όταν λείπουμε από το σπίτι μας αρκετές μέρες ανησυχούμε για διάφορα 

πράγματα, όπως η ασφάλεια του σπιτιού, το πότισμα του κήπου κ.ά. Με τα  

συστήματα αυτοματισμού που υπάρχουν στο έξυπνο σπίτι, όλα αυτά 

μπορούμε να τα ελέγχουμε και να τα τακτοποιούμε ακόμα και εάν 

βρισκόμαστε σε άλλη χώρα. Έτσι έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατοικίας 

μας καθ’ όλη τη διάρκεια της απουσίας μας, χωρίς να ανησυχούμε για το τι 

μπορεί να αντικρίσουμε όταν γυρίσουμε. [6]  

 Δυνατότητα αναγνώρισης/εκτίμησης της θέσης ενός αντικειμένου ή ατόμου: 

Με τους αυτοματισμούς και τα συστήματα που διατίθενται για ένα έξυπνο 

σπίτι μας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζουμε τη θέση ενός αντικειμένου 

μέσα στο σπίτι, όπως για παράδειγμα τα κλειδιά μας. Ωστόσο αυτό μπορεί 

να εφαρμοστεί και σε ανθρώπους, ώστε να μας δίνεται η δυνατότητα να 

γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή την ακριβή τους θέση στο χώρο του σπιτιού, 

αλλά και την πιθανή απομάκρυνση από το χώρο της κατοικίας τους. Οι 

παραπάνω μέθοδοι ονομάζονται geolocation και geofencing, αντίστοιχα, και 

εφαρμόζονται κυρίως σε έξυπνα σπίτια στα οποία διαμένουν μικρά παιδιά ή/ 

και ηλικιωμένα άτομα. 

 Δυνατότητα ελέγχου πιθανής πτώσης ενός ατόμου: 

Ένα σύστημα ελέγχου πτώσεων στο σπίτι, προσφέρει περισσότερη ασφάλεια 

και σιγουριά τόσο στο άτομο που έχει υποστεί την πτώση, όσο και στους 

οικείους του. Έτσι, όταν ένας ένοικος του σπιτιού έχει υποστεί μία πτώση, το 

σύστημα αυτό ανιχνεύει την κατάσταση του και ειδοποιεί τους οικείους του, 

ώστε να του προσφερθεί άμεσα βοήθεια. 

2.4.2 Οι τεχνολογίες του Έξυπνου Σπιτιού 

Μία τεχνολογία, γνωστή ως Powerline Carrier Systems (PCS), χρησιμοποιείται για 

την αποστολή των κωδικοποιημένων σημάτων κατά μήκος της υπάρχουσας 

ηλεκτρικής καλωδίωσης του σπιτιού, σε προγραμματιζόμενους διακόπτες ή πρίζες. 

Αυτά τα σήματα μεταδίδουν εντολές που αντιστοιχούν σε «διευθύνσεις» ή τοποθεσίες 

συγκεκριμένων συσκευών οι οποίες ελέγχουν τον τρόπο και τον χρόνο λειτουργίας 

των συσκευών. Ένας PCS πομπός για παράδειγμα, μπορεί να στείλει σήμα κατά 

μήκος της καλωδίωσης ενός σπιτιού και ο δέκτης που είναι συνδεδεμένος σε 

οποιαδήποτε ηλεκτρική έξοδο στο σπίτι, μπορεί να λάβει το σήμα αυτό και να 

χειριστεί τη συσκευή με την οποία είναι συνδεδεμένος.  

Ένα κοινό πρωτόκολλο για το PCS είναι γνωστό ως X10, μία τεχνική σηματοδότησης 

για τον τηλεχειρισμό κάθε συσκευής  συνδεδεμένης σε μία ηλεκτρική γραμμή. Τα 

σήματα X10, τα οποία περιλαμβάνουν μικρές ριπές ραδιοσυχνοτήτων (RF) που 

αντιπροσωπεύουν ψηφιακές πληροφορίες, επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ 

πομπών και δεκτών. [7]  
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Η επικοινωνία, ωστόσο, μέσω ηλεκτρικών γραμμών δεν είναι πάντα αξιόπιστη, 

επειδή οι γραμμές είναι «θορυβώδεις» από την τροφοδοσία άλλων συσκευών. Μία  

συσκευή X10, για παράδειγμα, μπορεί να ερμηνεύσει τις ηλεκτρικές παρεμβολές ως 

εντολή και να αντιδράσει, ή ακόμα και να μην λάβει καθόλου την εντολή. Έτσι, 

πολλά νέα συστήματα αντί για τις ηλεκτρικές γραμμές, χρησιμοποιούν ραδιοκύματα 

για να επικοινωνούν. Με αυτό τον τρόπο λειτουργούν τα σήματα Bluetooth , Wi-Fi 

και του κινητού τηλεφώνου.  

Δύο από τα σημαντικότερα δίκτυα ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιούνται στον 

αυτοματισμό κατοικιών είναι το ZigBee [8] και το Z-Wave [9]. Και στις δύο αυτές 

τεχνολογίες υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόπος για να φτάσει το μήνυμα στον 

προορισμό του. 

Το Z-Wave χρησιμοποιεί ένα αλγόριθμο δρομολόγησης πηγής για να καθορίσει την 

ταχύτερη διαδρομή για τα μηνύματα. Κάθε Z-Wave συσκευή έχει ενσωματωμένο 

έναν κώδικα και όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο σύστημα, ο ελεγκτής δικτύου 

αναγνωρίζει τον κώδικα, καθορίζει τη θέση του και τον προσθέτει στο δίκτυο. Όταν 

έρχεται μία εντολή, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο για να καθορίσει τον 

τρόπο αποστολής του μηνύματος. Επειδή αυτή η δρομολόγηση μπορεί να 

χρησιμοποιήσει πολλή μνήμη σε ένα δίκτυο, το Z-Wave έχει αναπτύξει μία ιεραρχία 

μεταξύ των συσκευών: ορισμένοι ελεγκτές εκκινούν μηνύματα και μερικοί μπορούν 

μόνο να μεταφέρουν και να ανταποκρίνονται στα μηνύματα. 

Το ZigBee αντιπροσωπεύει την ιδανική δικτύωση ενός δικτύου, καθώς τα μηνύματα 

από τον πομπό αναζητούν την καλύτερη διαδρομή για να φτάσουν στον δέκτη.  Ενώ 

το Z-Wave χρησιμοποιεί μία ιδιόκτητη τεχνολογία για τη λειτουργία του συστήματός 

του, το ZigBee βασίζεται στο πρότυπο που ορίζει το IEEE για τα ασύρματα 

προσωπικά δίκτυα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εταιρία μπορεί να κατασκευάσει ένα 

προϊόν συμβατό με ZigBee χωρίς να πληρώνει τέλη αδειοδότησης για την τεχνολογία 

που χρησιμοποιεί. Όπως και το Z-Wave, έτσι και το ZigBee διαθέτει πλήρως 

λειτουργικές συσκευές (εκείνες που δρομολογούν το μήνυμα) και μειωμένες 

λειτουργικές συσκευές (εκείνες που δεν χρησιμοποιούν το μήνυμα).  

Η χρήση ασύρματου δικτύου παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία για την τοποθέτηση 

συσκευών, αλλά όπως και οι ηλεκτρικές γραμμές, ενδέχεται να έχουν παρεμβολές. Το 

Insteon προσφέρει έναν τρόπο επικοινωνίας για το οικιακό δίκτυο, το οποίο 

επικοινωνεί μέσω ηλεκτρικών καλωδίων και ραδιοκυμάτων, καθιστώντας το δίκτυο 

διπλού πλέγματος. Αν το μήνυμα δεν περάσει σε μία πλατφόρμα, θα προσπαθήσει 

στην άλλη. Αντί να δρομολογεί το μήνυμα, μία συσκευή Insteon θα μεταδίδει το 

μήνυμα και όλες οι συσκευές θα το παραλάβουν και θα το μεταδώσουν μέχρι να 

εκτελεστεί η εντολή. Οι συσκευές λειτουργούν ομότιμα, σε αντίθεση με μία 

εξυπηρέτηση ενός υποκινητή και ενός υποδοχέα. Αυτό σημαίνει ότι όσες 

περισσότερες συσκευές Insteon είναι εγκατεστημένες σε ένα δίκτυο, τόσο ισχυρότερο 

θα είναι το μήνυμα. [10] 
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2.5 Η έννοια του Διαδικτύου των Αντικειμένων – Internet of Things 

(IoT) 

2.5.1 Ορισμός 

Η έννοια του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things – IoT) αναφέρθηκε 

για πρώτη φορά το 1999 από τον επιχειρηματία Kevin Ashton, για να περιγράψει τη 

σύνδεση των πληροφοριών που λάμβανε από αισθητήρες RFID, στο Διαδίκτυο. [11] 

Ο όρος αυτός πλέον, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σύνδεση όλων των 

αντικειμένων, συσκευών και αισθητήρων, μεταξύ τους και με το Διαδίκτυο.  

Μπορεί η ραχοκοκαλιά του Internet of Things να είναι το Διαδίκτυο, ωστόσο δεν 

είναι απαραίτητο οι συσκευές να είναι απευθείας συνδεδεμένες σε αυτό. Μία 

συσκευή για παράδειγμα, μπορεί να συλλέγει ορισμένα δεδομένα, τα οποία να τα 

μεταδίδει μέσω Bluetooth σε ένα smartphone ή ένα tablet, και έπειτα αυτό να 

διοχετεύει τα δεδομένα στο Διαδίκτυο. Ουσιαστικά, το IoT είναι ένα τεράστιο δίκτυο 

συνδεδεμένων πραγμάτων και ανθρώπων, το οποίο συλλέγει κα μοιράζεται δεδομένα. 

2.5.2 Η αρχιτεκτονική του IoT 

Μία αρχιτεκτονική διαστρωμάτωση για το IoT που προτείνεται στην τεχνική 

βιβλιογραφία, αποτελείται από τα ακόλουθα επίπεδα, τα οποία υλοποιούνται με 

συγκεκριμένες τεχνολογίες: 

 Το επίπεδο των συσκευών 

 Το επίπεδο της επικοινωνίας 

 Το επίπεδο της συνάθροισης 

 Το επίπεδο της επεξεργασίας και της ανάλυσης 

 Το επίπεδο του χρήστη 

 Το επίπεδο της διαχείρισης 

 Το επίπεδο ελέγχου πρόσβασης 

2.5.2.1 Το επίπεδο των συσκευών 

Είναι το κατώτερο στρώμα στην αρχιτεκτονική διαστρωμάτωση, το οποίο 

περιλαμβάνει όλες τις συσκευές του IoT. Οι συσκευές αυτές μπορούν να είναι 

οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να συνδεθεί, άμεσα ή έμμεσα, με το Διαδίκτυο, όπως 

π.χ. συσκευές Arduino και Raspberry Pi με δυνατότητα σύνδεσης Ethernet ή Wi-Fi, 

συσκευές Bluetooth και Bluetooth χαμηλής ενέργειας (Bluetooth Low Energy - BLE) 

που συνδέονται μέσω του κινητού τηλεφώνου, συσκευές που επικοινωνούν με 

Raspberry Pi μέσω συχνοτήτων χαμηλής ισχύος κ.ά. 

Κάθε συσκευή του IoT πρέπει να έχει μία δικιά του, μοναδική αναγνωριστική 

ταυτότητα (UUID). Το UUID, μπορεί να παρέχετε είτε από την ίδια τη συσκευή (π.χ. 

διεύθυνση MAC), είτε μπορεί να είναι αποθηκευμένο στη μνήμη της συσκευής. 
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2.5.2.2 Το επίπεδο της επικοινωνίας 

Στο επίπεδο της επικοινωνίας, πραγματοποιείται η συνδεσιμότητα των συσκευών με 

το Διαδίκτυο. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας είναι: το 

HTTP/ HTTPS, το MQTT 3.1/3.1.1 και το CoAP. 

2.5.2.3 Το επίπεδο της συνάθροισης 

Το επίπεδο της συνάθροισης είναι ένα από τα πιο σημαντικά επίπεδα της 

αρχιτεκτονικής του IoT, καθώς: 

1. Παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας των συσκευών με ένα διακομιστή 

HTTP ή/και με ένα διαμεσολαβητή MQTT. 

2. Παρέχει τη δυνατότητα της συγκέντρωσης και του συνδυασμού των 

επικοινωνιών από τις διάφορες συσκευές και τη δρομολόγησή τους προς μία 

συγκεκριμένη συσκευή. 

3. Έχει την ικανότητα να μετασχηματίζει και να γεφυρώνει μεταξύ τους τα 

διαφορετικά πρωτόκολλα. 

Επιπλέον, το επίπεδο της συνάθροισης έχει τη δυνατότητα να συσχετίζει και να 

αντιστοιχίζει διαφορετικά μοντέλα συσχετίσεων (π.χ. συσχέτιση ενός αναγνωριστικού 

ιδιοκτήτη, σε αναγνωριστικό συσκευής και το αντίστροφο). Ενώ, πραγματοποιούνται 

και οι αιτήσεις για τον έλεγχο της ταυτότητας και της διαχείρισης της πρόσβασης 

στους πόρους. 

2.5.2.4 Το επίπεδο της επεξεργασίας και της ανάλυσης 

Σε αυτό το επίπεδο, λαμβάνουμε τα δεδομένα και παρέχεται η δυνατότητα 

επεξεργασίας τους. Μία βασική προϋπόθεση αυτού του επιπέδου, είναι η ύπαρξη μίας 

βάσης δεδομένων για την αποθήκευση των δεδομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μία βάση, η οποία να συνεργάζεται με έναν server, όπου εκεί θα υπάρχει μία 

εφαρμογή (π.χ. μία PHP εφαρμογή, με βάση δεδομένων MySql), ή να χρησιμοποιηθεί 

μία πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data analytics).   

2.5.2.5 Το επίπεδο του χρήστη 

Το επίπεδο του χρήστη ή εξωτερικό επίπεδο, δίνει η δυνατότητα στις συσκευές να 

επικοινωνούν με τον εξωτερικό κόσμο του συστήματος. Η επικοινωνία αυτή 

επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους: 

1. Την παροχή δικτυακών θυρών και πυλών που αλληλεπιδρούν με τις 

συσκευές και με το επίπεδο της επεξεργασίας και της ανάλυσης. 

2. Τη δυνατότητα προβολής των δεδομένων και των πληροφοριών. 

3. Την παροχή μεθόδων για την άμεση επικοινωνία μεταξύ των συσκευών. 
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2.5.2.6 Το επίπεδο της διαχείρισης 

Αυτό το επίπεδο, αποτελείται από δύο τμήματα. Το τμήμα που εκτελείται στον 

εξυπηρετητή (Device Manager, DM) και το τμήμα που εκτελείται στη συσκευή 

(Device Manager Agent, DMA) και λειτουργεί σε συνδυασμό με τον εξυπηρετητή. 

Το τμήμα του DM, είναι εκείνο που επικοινωνεί και ελέγχει τις συσκευές και τις 

εφαρμογές που εκτελούνται σε αυτές. Επίσης, διαθέτει μία λίστα με τις συσκευές και 

τους ιδιοκτήτες τους, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται την πρόσβαση στις συσκευές. 

Υπάρχουν τριών ειδών συσκευών: οι διαχωρίσιμες, οι ημι-διαχωρίσιμες και οι 

πλήρως διαχωρίσιμες. Στις διαχωρίσιμες συσκευές, ο DM δεν έχει κανένα έλεγχο 

πάνω τους, ενώ οι ίδιες μπορούν να επικοινωνούν με το υπόλοιπο δίκτυο. Επίσης, δεν 

έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης του DMA. Στις ημι-διαχωρίσιμες, 

πραγματοποιούνται μερικές από τις λειτουργίες του DMA. Ενώ οι πλήρως 

διαχωρίσιμες συσκευές, είναι πλήρως ελεγχόμενες από τον DM. 

2.5.2.7 Το επίπεδο ελέγχου πρόσβασης 

Το επίπεδο ελέγχου πρόσβασης, είναι το τελευταίο επίπεδο στην αρχιτεκτονική 

διαστρωμάτωση του IoT και είναι το επίπεδο της ασφάλειας, τόσο για την 

επικοινωνία των συσκευών μεταξύ τους, όσο και για την επικοινωνίας τους εκτός του 

συστήματος. [12] 

2.5.3 Η χρησιμότητα του IoT 

Το IoT προσφέρει νέες πηγές δεδομένων σε όλους τους τομείς που υπάρχει η 

αναγκαιότητα για συλλογή κα διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών. Ορισμένοι 

από αυτούς τους τομείς είναι: 

 Η υγειονομική περίθαλψη:  

Με την τοποθέτηση ειδικών αισθητήρων είτε φορετών πάνω στον ίδιο τον 

άνθρωπο (wearable devices), είτε στο χώρο τον οποίο διαμένει. Το IoT δίνει 

τη δυνατότητα ελέγχου της φυσικής κατάστασης, του καρδιακού παλμού και 

άλλων βιολογικών δεδομένων, της υγείας του, της κατάστασης του ύπνου 

και άλλων συνηθειών του, τόσο για τον έλεγχο όσο και για τη βελτίωσή 

τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι πραγματικού χρόνου και μπορούν 

να έχουν πρόσβαση σε αυτά, το ίδιο το άτομο, κάποια από τα συγγενικά του 

πρόσωπα, ακόμη και κάποιος αρμόδιος γιατρός.     

 Ο τομέας της βιομηχανίας: 

Στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής, το IoT προσφέρει τη δυνατότητα 

ενσωμάτωσης αισθητήρων σε μηχανήματα εργοστασίων για τον έλεγχο της 

παραγωγής και τη μείωση του κόστους. Την τοποθέτηση αισθητήρων στα 

ράφια αποθηκών, για την παρακολούθηση των αποθεμάτων. Καθώς και την 

εγκατάσταση αισθητήρων σε διάφορες εισόδους ενός κτηρίου, για να 
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ελέγχεται η πρόσβαση στους διάφορους χώρους, καθώς και η απόδοση και η 

εργατικότητα των υπαλλήλων του κτηρίου.  

 Τα μέσα μεταφοράς: 

Ο κλάδος των μεταφορών θα ενισχυθεί πολύ από το IoT, αφού με τη βοήθεια 

συσκευών που θα έχουν πάνω τους ενσωματωμένους ειδικούς αισθητήρες 

και θα βρίσκονται τοποθετημένες είτε στο μέσο μεταφοράς, είτε στον 

άνθρωπο (wearable devices), θα υπάρχει ο έλεγχος της ροής της 

κυκλοφορίας και κατ’ επέκταση η μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος. 

Επιπλέον, με την τοποθέτηση των ειδικών αισθητήρων στα μέσα μεταφοράς, 

επιτυγχάνεται η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, που συνεπάγεται και 

εξοικονόμηση χρημάτων, ο καλύτερος έλεγχος της κατάστασης του 

οχήματος, η αύξηση της ασφάλειας των επιβατών και η μείωση των 

ατυχημάτων. 
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3. Διαθέσιμες λύσεις υποβοήθησης ηλικιωμένων ανθρώπων 

3.1 Εισαγωγή 

Ως ηλικιωμένοι ή άτομα τρίτης ηλικίας ορίζονται εκείνοι που ανήκουν στην ηλικιακή 

ομάδα των 65 ετών και άνω. Ο προσδιορισμός είναι περισσότερο συμβατικός, αφού 

σε παλαιότερες εποχές ηλικιωμένα θεωρούνταν τα άτομα μεγαλύτερα των 50 χρόνων. 

Τα άτομα τρίτης ηλικίας είναι μία ευπαθής κοινωνική ομάδα, εξαιτίας των 

προβλημάτων πνευματικής και σωματικής υγείας που αντιμετωπίζουν συχνά λόγω 

της ηλικίας τους. Συνακόλουθη ανάγκη λοιπόν είναι η σωστή και συνεχής φροντίδα 

και επίβλεψή τους. Επιπλέον, έχουν την ανάγκη να νιώθουν ασφαλείς, 

προστατευμένοι και ταυτόχρονα ανεξάρτητοι, ακριβώς όπως ένα μικρό παιδί. Για το 

λόγο αυτό χρειάζονται ένα περιβάλλον το οποίο να τους παρέχει ασφάλεια αλλά και 

όσο το δυνατό περισσότερες διευκολύνσεις στην καθημερινότητά τους.  

Ωστόσο, για να πραγματοποιηθούν όλες οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των 

ηλικιωμένων χρειάζεται να αναπτυχθούν και να δημιουργηθούν χώροι, οι οποίοι να 

ελέγχουν τη πνευματική και σωματική υγεία και ευεξία τους. Και να τους παρέχουν 

την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη ώστε να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές 

δραστηριότητες τους, για να διατηρούν την ποιότητα ζωής και την αυτονομία τους. 

Ένα τέτοιο περιβάλλον δεν είναι άλλο πιο κατάλληλο από την ίδια την οικία του 

ηλικιωμένου.  

Επομένως, με την αξιοποίηση των διαφόρων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί, 

μπορεί  να καταστεί δυνατή η υποβοηθούμενη διαβίωση των ηλικιωμένων. Ήδη 

σήμερα βρίσκονται σε πειραματικό ή ερευνητικό στάδιο διάφορα συστήματα 

υποβοηθούμενης διαβίωσης, τα οποία στο άμεσο μέλλον θα είναι σε θέση να 

καλύψουν όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ηλικιωμένων για την ελεγχόμενη 

και αυτόνομη διαβίωσή τους. 

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.2 Συστήματα για την υποβοήθηση ηλικιωμένων ανθρώπων 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία επισκόπηση μερικών συστημάτων που έχουν 

σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για την ανεξάρτητη διαβίωση και την υποβοήθηση των 

ηλικιωμένων ατόμων στο οικιακό τους περιβάλλον. Τα περισσότερα συστήματα 

βρίσκονται ακόμα στο πιλοτικό στάδιο και δεν διατίθενται ακόμη στο εμπόριο. 

3.2.1 Physical Activity Monitoring for Aging People (PAMAP) 

Το σύστημα PAMAP επιβλέπει και βοηθά τους ηλικιωμένους να διατηρούν το 

επίπεδο της φυσικής τους δραστηριότητας ισορροπημένο καθώς και να εκτελούν τις 

ασκήσεις της αποκατάστασής τους ύστερα από μία σοβαρή ασθένεια στο σπίτι τους. 

Η ισορροπημένη δραστηριότητα στους ηλικιωμένους τους βοηθά τόσο στη 
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διατήρηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας τους, όσο και στην ταχεία και κατάλληλη 

αποκατάστασή τους, έπειτα από μία σοβαρή ασθένεια. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός 

συστήματος ΤΕΠ για την ακριβή παρακολούθηση της φυσικής δραστηριότητας των 

ηλικιωμένων, ώστε οι επαγγελματίες της υγείας που θα λαμβάνουν αυτές τις 

πληροφορίες να είναι σε θέση να κάνουν σωστή διάγνωση, να έχουν καλύτερη 

εποπτεία και μεγαλύτερη επιτυχία της θεραπείας. Το σύστημα αποτελείται από δύο 

ξεχωριστά τμήματα: το σύστημα διαχείρισης των πληροφοριών και το σύστημα 

απόκτησης των πληροφοριών. 

 Σύστημα διαχείρισης πληροφοριών:  

Είναι το πιο ορατό τμήμα του συστήματος για τους χρήστες. Αποτελείται 

από την υποδομή και το σύνολο των εφαρμογών όλου του συστήματος για 

την παρακολούθηση και την αποκατάσταση της φυσικής δραστηριότητας 

των ηλικιωμένων. 

 Σύστημα απόκτησης πληροφοριών:  

Αποτελείται από το δίκτυο των αισθητήρων, μία μονάδα ελέγχου που 

συνδέει τους διάφορους αισθητήρες με τις διαφορετικές συσκευές 

εισόδου/εξόδου και τη σχετική τεχνολογία για την εξαγωγή των 

πληροφοριών. Επιπλέον, υπάρχει και η διασύνδεση διαδραστικής 

τηλεόρασης (i-TV) για τη διευκόλυνση όσων ηλικιωμένων δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές καθώς και για την εύκολη πρόσβασή 

τους στο αρχείο υγείας και τις λεπτομέρειες του πλάνου αποκατάστασής 

τους.         

Επίσης, ένα άλλο σημαντικό τμήμα του συστήματος, είναι η διαδικτυακή εφαρμογή 

του PAMAP, για τη συλλογή και τη διαχείριση των πληροφοριών του ηλεκτρονικού 

αρχείου υγείας. Η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φυσική 

δραστηριότητα του ηλικιωμένου, την κατάσταση της υγείας του, το σχέδιο 

αποκατάστασής του και το ιατρικό αρχείο του. 

 

Εικόνα 1: Γενική περιγραφή του συστήματος PAMAP.  
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Το σύστημα έχει περάσει από δύο φάσεις κλινικών δοκιμών. Η πρώτη φάση δοκιμών 

αφορούσε την παρακολούθηση της δραστηριότητας, ενώ η δεύτερη φάση, η οποία 

ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2012, αφορούσε την αξιολόγηση του εκπαιδευτή 

της ψηφιακής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα από αυτές τις δοκιμές έδειξαν ότι οι 

ηλικιωμένοι χαρακτήρισαν το σύστημα ως εύκολο να το μάθουν και να το 

χρησιμοποιούν καθημερινά. [13] [14] 

3.2.2 WeCare 

Το WeCare είναι μια πλατφόρμα με υπηρεσίες όπως ένα ημερολόγιο, ειδήσεις και 

εκδηλώσεις, υπενθύμιση ιατρικού ελέγχου/ ραντεβού, επικοινωνία με βίντεο μέσω 

διαδικτύου και αποστολή γραπτών μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη. 

Είναι ένα συνεργατικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των 

ΤΕΠ στην ευημερία των ηλικιωμένων και στις συνήθειες που βελτιώνουν την 

κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους 

ηλικιωμένους ανθρώπους να συμμετέχουν σε κοινωνικά δίκτυα, ώστε να αποτρέψουν 

την απομόνωση και τη μοναξιά τους και να βελτιώσουν την ευημερία τους. Έτσι, θα 

αυξηθεί η αυτονομία των ηλικιωμένων και κατ’ επέκταση θα παραταθεί ο χρόνος 

διαμονής τους στο σπίτι τους, θα διατηρηθεί η ποιότητα ζωής τους και θα συνεχίσουν 

τα άτομα αυτά να συμβάλουν στην ευρύτερη κοινωνία. Επιπλέον, θα μειωθεί η 

ζήτηση επαγγελματικής φροντίδας και κοινωνικών υπηρεσιών για τα άτομα τρίτης 

ηλικίας.[15]  

3.2.3 Vizier 

Οικιακό σύστημα «ανοικτής αρχιτεκτονικής» υλικού και λογισμικού που έχει 

αναπτυχθεί για να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων ώστε να 

παραμείνουν σωματικά, διανοητικά και κοινωνικά ενεργοί και να εξασφαλίσει την 

ασφάλεια και την ευημερία τους. Το σύστημα έχει ως στόχο να μπορέσουν να 

επωφεληθούν στο έπακρο οι ηλικιωμένοι άνθρωποι από τις τελευταίες τεχνολογικές 

καινοτομίες, έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση της καθημερινότητάς τους και να 

συνεχίσουν οι άνθρωποι αυτοί να είναι σωματικά, πνευματικά και κοινωνικά ενεργοί. 

Η «ανοικτή αρχιτεκτονική» του συστήματος επιτρέπει στους ηλικιωμένους να 

προσθέτουν προοδευτικά νέες εφαρμογές, χωρίς να πρέπει να μάθουν τα πάντα όλα 

από την αρχή. 

Το σύστημα προσφέρει υπηρεσίες για τον έλεγχο αυτοματοποιημένων διαδικασιών, 

την ενίσχυση της οικιακής εμπειρίας και επίσης επικεντρώνεται στην υγεία και την 

ευημερία των ηλικιωμένων. Αποτελείται από ένα διακομιστή, μία σειρά αισθητήρων, 

περιφερειακές συσκευές, ένα σύνολο εφαρμογών και ένα «κοινωνικό σύντροφο», ο 

οποίος συγκεντρώνει όλες τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι ηλικιωμένοι να έχουν πρόσβαση σε ήδη υπάρχουσες, αλλά δύσκολες 

σε αυτούς να τις χρησιμοποιήσουν, τεχνολογίες.  
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Ο κύριος διακομιστής και οι αισθητήρες αποτελούν βασικό μέρος της εγκατάστασης 

του συστήματος και θα προσφερθούν ως μέρος του συνολικού προϊόντος. Οι 

περιφερειακές συσκευές, όπως smartphones, tablet, οικιακός υπολογιστής κ.ά., 

μπορεί να ανήκουν ήδη στο χρήστη. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση το λογισμικό του 

συστήματος μπορεί να προσφερθεί και να εγκατασταθεί στις προσωπικές συσκευές 

του χρήστη. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου υλικού του 

συστήματος είναι ήδη διαθέσιμο και παράγεται μαζικά, γεγονός που οδηγεί σε 

σχετικά χαμηλό κόστους του υλικού του συστήματος. 

Ο «κοινωνικός σύντροφος» του συστήματος είναι μία βασική, διαισθητική και φιλική 

διεπαφή χρήστη ο οποίος μπορεί να εκπροσωπείται ως avatar σε μία μοναδική 

συσκευή (π.χ. tablet, τηλεόραση) ή/και ως ρομπότ και θα αλληλεπιδρά με τον 

ηλικιωμένο μέσω της φωνής. Μέσω της πλατφόρμας του Vizier θα δημιουργηθεί η 

γενικότερη συμπεριφορά του κοινωνικού συντρόφου, χρησιμοποιώντας υπολογιστικά 

μέσα και στοιχεία για την προσομοίωση της φυσικής γλώσσας, της συναισθηματικής 

συμπεριφοράς και της μνήμης του. Στοιχεία τα οποία θα επιτρέπουν στον χρήστη να 

αλληλεπιδρά φυσικά με το σύστημα. Για να συμπληρωθεί η αλληλεπίδραση του 

κοινωνικού συντρόφου, το Vizier στοχεύει επίσης και στο σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη διαισθητικών γραφικών διεπαφών του χρήστη μέσω εφαρμογών για tablet. 

Οι εφαρμογές αυτές θα σχεδιαστούν κατά τη διάρκεια της χρήσης του συστήματος 

από τον χρήστη και θα αναπτυχθούν με βάση τις ανάγκες του για την εκπροσώπησή 

του σε κοινωνικά δίκτυα και εκδηλώσεις, την παρακολούθηση της ψυχικής του 

κατάστασης και της σωματικής του άσκησης καθώς και για την αλληλεπίδραση του 

με τους οικείους του.  

Με όλα τα παραπάνω στοιχεία μαζί, ο χρήστης θα έχει πλέον τη δυνατότητα να 

ελέγχει όλες τις οικιακές του συσκευές (π.χ. φώτα, φούρνος κλπ) και να διαχειρίζεται 

και να παρακολουθεί τις δραστηριότητές του τόσο εντός, όσο και εκτός του σπιτιού 

του. Επίσης, το σύστημα έχει ως στόχο την ασφάλεια και την ευημερία των 

ηλικιωμένων στο σπίτι και γι’ αυτό μπορεί να ενσωματώσει τις ήδη υπάρχουσες 

συσκευές ασφαλείας, όπως το κουμπί συναγερμού και τον αισθητήρα πτώσης, για να 

προειδοποιήσει τους φροντιστές του ηλικιωμένου όταν χρειάζεται. Επιπλέον, ο 

σχεδιασμός της αλληλεπίδρασης του συστήματος με τους ηλικιωμένους θα 

ενσωματώνει και τεχνικές αλλαγής συμπεριφοράς, ώστε να τονώνονται οι χρήστες 

και να παραμένουν σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά ενεργοί. 

Συνοψίζοντας, το Vizier παρέχει ένα ολοκληρωμένο και εύχρηστο οικιακό σύστημα 

μέσω του οποίου οι ηλικιωμένοι θα έχουν τα μέσα και τις τεχνολογίες να έχουν για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τον έλεγχο της ζωής τους. Επιπλέον, στο στάδιο της 

αξιολόγησης του πρωτότυπου θα συμπεριληφθούν κάποιοι επαγγελματίες φροντιστές 

για να βοηθήσουν στη σωστή αξιολόγηση του συστήματος, όμως η τελική 

προτεινόμενη λύση του συστήματος Vizier δεν απαιτεί βοήθεια από φροντιστές, παρά 

μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. [16] [17]  
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3.2.4 MyLifeMyWay 

Το πρόγραμμα MyLifeMyWay παρέχει στους ηλικιωμένους ανθρώπους τη 

δυνατότητα υποστήριξής τους μέσω ενός εικονικού βοηθού. Στόχος του είναι να 

δώσει τη δυνατότητα στα άτομα της τρίτης ηλικίας να ζήσουν για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα ανεξάρτητα, παρέχοντάς τους μία πιο εύκολη και πιο φυσική λύση 

αλληλεπίδρασης με την τεχνολογία υποστήριξής τους. 

Ο προσωπικός εικονικός βοηθός είναι αποτέλεσμα μιας πρωτοποριακής και 

αξιόπιστης τεχνολογίας. Η τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από τη λειτουργία του 

είναι αρκετά περίπλοκη. Αποτελείται από ένα «έξυπνο» λογισμικό το οποίο έχει τη 

δυνατότητα να ενσωματώσει οποιαδήποτε διαθέσιμη τεχνολογία και οικιακή συσκευή 

αυτοματισμού. Σε αυτά μπορεί να συμπεριληφθεί η τηλεφωνική επικοινωνία, οι 

κλήσεις οθόνης και η ανάγνωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανάγνωση των 

ειδήσεων, η οικιακή τεχνολογία του χρήστη για τη διατήρησης του ημερήσιου 

προγράμματός του και τη χρήση ή/και τη δοσολογία φαρμάκων καθώς και η διεπαφή 

με υπηρεσίες κοινωνικής και ιατρικής περίθαλψης. Αυτό καθιστά τον προσωπικό 

οικιακό βοηθό πολύ ευέλικτο, καθώς μπορεί και συνδυάζει τις υπηρεσίες που 

ταιριάζουν στις προτιμήσεις και τις ανάγκες του κάθε χρήστη ξεχωριστά.     

Παρ’ όλα αυτά για τον τελικό χρήστη, δηλαδή τον ηλικιωμένο, ο προσωπικός 

οικιακός βοηθός του είναι μία φιλική εμφάνιση avatar στην οθόνη του υπολογιστή, 

της τηλεόρασης, του tablet ή του smartphone του. Η επικοινωνία του χρήστη με τον 

προσωπικό οικιακό βοηθό του γίνεται μέσω της φυσικής γλώσσας, καθώς ο βοηθός 

είναι σε θέση να αναγνωρίζει την ομιλία και έχει τη δυνατότητα να μιλήσει με 

ανθρώπινη φωνή και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να 

μάθει αυτόνομα τις προσωπικές προτιμήσεις και τις ανάγκες του χρήστη. 

Χαρακτηρίζεται ως η σύγχρονη εκδοχή ενός μπάτλερ, καθώς γνωρίζει πολύ καλά το 

χρήστη, θέλει το καλύτερο δυνατό για εκείνον, τον υπηρετεί στο παρασκήνιο και 

έρχεται στο προσκήνιο όταν χρειάζεται και μπορεί να δείξει τα συναισθήματά του, 

γεγονός που ενισχύει την εμπειρία σύνδεσης του με το χρήστη.    

Το πρόγραμμα MyLifeMyWay έχει ήδη δοκιμαστεί σε διάφορες ομάδες 

ηλικιωμένων, τόσο σε άτομα που ζουν μόνα τους στα σπίτια τους, όσο και σε άτομα 

που μένουν σε κέντρα φροντίδας. Με βάση τα αποτελέσματα από τις πρώτες δοκιμές, 

έχουν ήδη ενσωματωθεί κάποιες βελτιώσεις οι οποίες φαίνονται να λειτουργούν καλά 

και να αυξάνουν περισσότερο το ενδιαφέρον όχι μόνο των ηλικιωμένων αλλά και των 

φροντιστών καθώς και των επίσημων οργανώσεων φροντίδας που συμμετέχουν στις 

δοκιμές. Επιπλέον, το  MyLifeMyWay έχει ως στόχο να ενσωματώσει και άλλες 

τεχνολογικές καινοτομίες στο πρόγραμμα, με βάση τις ΤΕΠ, όπου θα περιλαμβάνει 

μηχανισμούς συλλογικής μάθησης που βασίζονται σε cloud. [18] [19]  
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3.2.5 INNOVCARE 

Το INNOVCARE έχει ως στόχο να προσφέρει ένα σύστημα υποστήριξης 

υποβοηθούμενης ζωής με εξατομικευμένες ΤΕΠ υπηρεσίες για ηλικιωμένους, 

προκειμένου να παραταθεί η αυτονομία τους, να ενισχυθεί η σωματική, ψυχική και 

συναισθηματική τους κατάσταση και να διευκολύνει τα δίκτυα που υποστηρίζουν και 

ενισχύουν την αυτοφροντίδα τους, όπως επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και 

φροντιστές.     

Σκοπός του συστήματος είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας των ατόμων της τρίτης 

ηλικίας  και η αυτοδιαχείριση των καθηκόντων τους καθώς και η πρόληψη και 

μείωση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στη φροντίδα των 

ηλικιωμένων. Η λύση του INNOVCARE επικεντρώνεται σε τρεις καινοτόμες έννοιες: 

 Την παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης του ηλικιωμένου μέσω της 

τεχνολογίας των φορητών συσκευών. 

 Την αξιολόγηση της νευρολογικής κατάστασης του ηλικιωμένου μέσω των 

κινητών τηλεφώνων. 

 Την προώθηση των δικτύων αυτοεξυπηρέτησης και φροντίδας.    

Όλα τα παραπάνω θα συγκεντρωθούν και θα αναπτυχθούν σε μία ανοικτή πλατφόρμα 

με τεχνολογίες ΤΕΠ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες υποβοηθούμενης διαβίωσης 

για την παράταση της αυτονομίας και τη βελτίωση της σωματικής, πνευματικής και 

συναισθηματικής υγείας των ηλικιωμένων. Η χρήση του συστήματος, θα επιφέρει τη 

γενικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Το γεγονός 

αυτό θα οδηγήσει στην αποδοτικότερη χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών και στην 

μείωση των μη προγραμματισμένων εισαγωγών στα νοσοκομεία, που κατ’ επέκταση 

θα επιφέρει μείωση στις δαπάνες των κρατών στον τομέα αυτό.  

Οι δοκιμές του συστήματος ξεκίνησαν την άνοιξη του 2017 και διαρκούν 6 μήνες σε 

διάφορες χώρες, όπως η Νορβηγία, το Ισραήλ και η Ολλανδία, για να αξιολογηθεί η 

ευχρηστία του και να σημειωθούν τυχόν βελτιστοποιήσεις που μπορεί να χρειάζεται. 

Σε κάθε χώρα θα συμμετέχουν 20 ηλικιωμένοι άνθρωποι για να χρησιμοποιήσουν και 

να αξιολογήσουν το INNOVCARE, καθώς και επίσημοι αλλά και άτυποι φροντιστές. 

[20] [21] [22]  

3.2.6 MAESTRO 

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της αυτοδιαχείρισης συγκεκριμένων ασθενειών και 

συνδρόμων, η λύση του MAESTRO είναι να παρέχει στους ηλικιωμένους ένα 

συγκεκριμένο σύνολο υπηρεσιών με το οποίο τους βοηθά να παρακολουθούν μόνοι 

τους την ευημερία τους και την πορεία της υγείας τους.  

Η υποστήριξη για την οργάνωση της καθημερινής ρουτίνας και την παρακολούθηση 

της κατάστασης της υγείας των ηλικιωμένων από τους ιδίους γίνεται από μία εύκολη 
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σε χρήση διαδικτυακή πλατφόρμα. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στα άτομα της 

τρίτης ηλικίας, μέσω των υπηρεσιών που θα προσφέρει, να συνεχίσουν να έχουν τον 

έλεγχο της ζωής τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παρακολούθησης της πορεία της 

ευημερίας τους από διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με την υγεία τους. Εκτός από 

το ίδιο το ηλικιωμένο άτομο, πρόσβαση στη πλατφόρμα του συστήματος και στις 

ενδείξεις σχετικά με την υγεία του έχουν και οι βοηθοί τους, είτε αυτοί είναι κάποιο 

φιλικό ή/και συγγενικό πρόσωπο, είτε κάποιο άλλο άτομο που έχει αναλάβει τη 

φροντίδα του. Όλα τα στοιχεία και οι ενδείξεις που φαίνονται στη πλατφόρμα σχετικά 

με την υγεία του χρήστη, προέρχονται από ειδικές συσκευές συνδεδεμένες ή όχι πάνω 

στο χρήστη. Τέτοιες συσκευές μπορεί να είναι: 

 ειδικά ρολόγια όπου έχουν τη δυνατότητα να μετράνε την απόσταση που 

διανύθηκε από τον ηλικιωμένο καθώς βάδιζε 

 ειδικά ρολόγια που να ελέγχουν τον καρδιακό παλμό του  

 σύστημα συσκευών το οποίο βοηθά το άτομο να παραμένει 

προσανατολισμένο τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο 

 σύστημα συσκευών το οποίο προειδοποιεί τους βοηθούς του ηλικιωμένου 

ατόμου σε περίπτωση πτώσης του κ.ά. 

Επιπλέον, η πλατφόρμα προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη τόσο του 

ίδιου του χρήστη όσο και των βοηθών του, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα 

προβλήματα που υπάρχουν και τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονούν από την 

κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου. Επιπλέον, παρέχει μία λίστα κατάταξης με 

προτεινόμενα συστήματα, συσκευές και τεχνικές σχετικά με τις απαιτήσεις του 

χρήστη. Η λίστα αυτή βασίζεται σε διάφορους δείκτες όπως η χρηστικότητα, το 

κόστος, η αποδοχή, η φιλικότητα προς το χρήστη κλπ. Επίσης, η πλατφόρμα δίνει τη 

δυνατότητα στο χρήστη και στους βοηθούς του να δημοσιεύουν τις προσωπικές τους 

παρατηρήσεις σχετικά με την εμπειρία τους πάνω στο σύστημα καθώς και να 

συζητούν και να ανταλλάζουν απόψεις με άλλους χρήστες και τους βοηθούς τους σε 

θέματα σχετικά με το σύστημα και τη φροντίδα των ηλικιωμένων, μέσω του ανοιχτού 

forum. [23] [24]  

3.2.7 Organizational Life Assistant (OLA) 

Το σύστημα OLA είναι ένας προσαρμοστικός και οργανωτικός βοηθός ζωής. Ένας 

εικονικός βοηθός, για να διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία των ατόμων 

της τρίτης ηλικίας με τους φροντιστές τους, με διάφορες υπηρεσίες και 

επαγγελματίες. Είναι ένα σύστημα φιλικό προς το χρήστη όπου περιλαμβάνει 

διάφορες συσκευές ΤΕΠ που βασίζονται σε μία καινοτόμο προσέγγιση 

αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή. Τέτοιες συσκευές μπορεί να είναι οι 

προσωπικοί υπολογιστές, τα tablets και οι οικιακές μονάδες αυτοματισμού. Επίσης, 

χρησιμοποιεί μη επεμβατικές και ελάχιστα ενοχλητικές τεχνολογίες για τους 

ηλικιωμένους, όπως η ομιλία, η αφή, οι χειρονομίες και οι αισθητήρες.  
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Στόχος του συστήματος OLA είναι η αύξηση και η παράταση της ανεξαρτησίας των 

ατόμων της τρίτης ηλικίας, μέσω της δυνατότητας απομακρυσμένης βοήθειας 

φροντιστή που προσφέρει, η παροχή συμβουλών υγείας, ευεξίας και ασφάλειας τους, 

η οργάνωση της καθημερινότητάς τους, καθώς και η δυνατότητα ευκολότερης 

πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Επίσης, εκτός από τη διευκόλυνση 

που προσφέρει στους ηλικιωμένους, βοηθά και τους φροντιστές τους, καθώς τους 

υποστηρίζει για να παρέχουν υψηλής ποιότητας βοήθεια. Η υποστήριξη των 

φροντιστών παρέχεται μέσω των υπολογιστών, των tablets και των οικιακών μονάδων 

αυτοματισμού που υπάρχουν στο σύστημα.  

Επιπλέον, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να προτείνει στον ηλικιωμένο προσωπικές 

συμβουλές ώστε να διατηρήσει και να παρατείνει την ευημερία του στην οικεία του. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του συνδυασμού των πληροφοριών που συλλέγει το 

σύστημα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της υγείας του 

χρήστη, τις διάφορες πληροφορίες αλληλεπίδρασης του ατόμου που εξάγονται από 

την αναγνώριση των συναισθημάτων του και από τους διάφορους αισθητήρες που 

καταγράφουν τη ρουτίνα του ηλικιωμένου. Επίσης, σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης, όπως π.χ. ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός, υπερβολική κόπωση, πυρκαγιά 

κ.ά., το σύστημα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τις τοπικές υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης. Εκτός από τη διατήρηση και τη φροντίδα της υγείας του 

ηλικιωμένου, το σύστημα μπορεί επίσης να προβλέψει φορολογικές συμμορφώσεις 

για το χρήστη, να θυμάται τις ανάγκες σε τρόφιμα για το σπίτι και να βοηθήσει τον 

ηλικιωμένο να βρει τα αντικείμενα που έχουν εκτοπιστεί.  

Εν κατακλείδι, το σύστημα OLA είναι ένα λογισμικό εύκολο στη λήψη και την 

εγκατάστασή του. Είναι μία υπηρεσία που προωθεί την αυτονομία, τη διαμονή και τη 

συντήρηση των ατόμων της τρίτης ηλικίας στο οικείο τους περιβάλλον, δηλαδή στο 

σπίτι τους, για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Γεγονός που θα 

ωφελήσει και τους ηλικιωμένους, κάνοντάς τους πιο δραστήριους, αλλά και το 

γενικότερο σύνολο της κοινωνίας, αφού θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 

κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που προκαλούνται από την αναπόφευκτη 

γήρανση του πληθυσμού. [25] [26] 

3.2.8 PersonAAL 

Στόχος του προγράμματος PersonAAL είναι η επέκταση του χρόνου παραμονής των 

ατόμων τρίτης ηλικίας στο περιβάλλον τους, η αυτονομία τους και η υποστήριξή τους 

τόσο στις καθημερινές δραστηριότητές τους, όσο και για τη διατήρηση της φυσικής 

τους κατάστασης και της υγείας τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων έξυπνων 

εφαρμογών διαδικτύου και μίας προηγμένης τεχνολογικής πλατφόρμας λογισμικού η 

οποία παρακολουθεί τη συμπεριφορά και τις δραστηριότητες των ηλικιωμένων μέσω 

κατάλληλων αισθητήρων και διαφόρων συσκευών που βρίσκονται ήδη στο σπίτι. 
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Οι έξυπνες εφαρμογές διαδικτύου που διαθέτει το σύστημα παρέχουν στους 

ηλικιωμένους εξατομικευμένη και εξαρτώμενη από το περιβάλλον βοήθεια στα 

σπίτια τους ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος και η ποιότητα ζωής τους, να τους δοθεί 

βοήθεια όποτε χρειαστεί, να παρακολουθείται η φαρμακευτική τους αγωγή και η 

φυσιοθεραπεία αποκατάστασής τους καθώς και να μειωθεί το κόστος της 

υγειονομικής τους περίθαλψης. Η επιλογή των πιο κατάλληλων διεπαφών χρήστη, 

που θα παρέχονται στους ηλικιωμένους, γίνεται από την έξυπνη πλατφόρμα.  

Η πλατφόρμα εξετάζει διάφορα στοιχεία για την κατάλληλη επιλογή εφαρμογών, 

όπως τα χαρακτηριστικά του ηλικιωμένου, το φυσικό περιβάλλον του, το κοινωνικό 

του περιβάλλον, τις διαθέσιμες συσκευές του σπιτιού του καθώς και την υποστήριξη 

που του παρέχεται από επίσημους και ανεπίσημους φροντιστές. Έτσι, οι εφαρμογές 

είναι σε θέση να βοηθήσουν εξ’ αποστάσεως τους ηλικιωμένους μέσω των διαφόρων 

υπαρχουσών συσκευών εντός του σπιτιού, όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η 

τηλεόραση, το smartphone κ.ά. Οι τρόποι αλληλεπίδρασης του ηλικιωμένου με τις 

έξυπνες εφαρμογές γίνεται γραφικά, με τη χρήση της φωνής ή/και με τη χρήση 

χειρονομιών μέσω των διεπαφών του συστήματος. 

Επίσης, σκοπός του PersonAAL είναι η ενίσχυση της σχέσης των ατόμων της τρίτης 

ηλικίας με τους συγγενείς τους ή/και τους τυπικούς και άτυπους φροντιστές τους. Για 

το λόγο αυτό, το πρόγραμμα αναπτύσσει ένα περιβάλλον μέσω του οποίου οι 

συγγενείς ή/και οι φροντιστές τους έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν εύκολα 

κάποιους κανόνες προσαρμογής των εφαρμογών, ώστε να παρέχονται πιο 

εξατομικευμένες υπηρεσίες στους ηλικιωμένους για την καλύτερη υποστήριξή τους. 

[27] [28]  

3.2.9 SmartBEAT 

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα υγείας των ηλικιωμένων ατόμων είναι τα 

καρδιακές παθήσεις. Έτσι το SmartBEAT έχει ως στόχο την υποστήριξη τόσο των 

ασθενών, των συγγενών και των φίλων με ανώμαλη καρδιακή ανεπάρκεια, όσο και 

των καρδιολόγων και γενικότερα των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας. 

Προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση για την εκτίμηση της αυτοφροντίδας του 

ασθενούς, μέσω της αυτόνομης παρακολούθησης της κατάστασής του και της 

ανάδρασης σε πραγματικό χρόνο από τους φροντιστές του. Όλα αυτά παρέχονται από 

καινοτόμες λύσεις ΤΕΠ που προωθούν μία ευκολότερη, ευρύτερη και πιο βιώσιμη 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη του ασθενή. Χρησιμοποιώντας τα σύστημα 

αυτό είναι δυνατόν να βελτιωθούν τα αποτελέσματα των καρδιακών ασθενειών, 

καθώς και η ποιότητα ζωής των ασθενών με καρδιακές παθήσεις. 

Το SmartBEAT είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει μία ολοκληρωμένη, κινητή 

και προσαρμοζόμενη λύση από αισθητήρες τηλεπαρακολούθησης για την 

αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας όπου συνδέει τόσο τους πρωτοβάθμιους 

χρήστες (π.χ. ασθενείς), όσο και τους δευτεροβάθμιους χρήστες (π.χ. φροντιστές). 
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Εικόνα 2: Η αρχιτεκτονική του συστήματος SmartBEAT.  

Το σύστημα αποτελείται από τέσσερις βασικές ενότητες: 

 Το σύστημα ζωτικών σημείων (Vital Signs System - VSS). 

 Το SmartBEAT Companion  (SBC). 

 Τη μονάδα εξαγωγής SmartBEAT (SmartBEAT Inference unit – MIU). 

 Και την πύλη των φροντιστών (Caregivers Portal - CGP). 

Το σύστημα ζωτικών σημείων περιέχει όλη την ευφυΐα του συστήματος, αφού 

περιλαμβάνει τα απαιτούμενα ή αποκτηθέντα φυσιολογικά δεδομένα του ασθενή και 

τα παραδίδει με ασφάλεια στο σωστό τελικό σημείο. Το σύνολο αυτών των συσκευών 

θα επικοινωνεί με την κινητή πύλη μεταφέροντας πληροφορίες όπως η επεξεργασία 

πληροφοριών και η διεπαφή του χρήστη με τις υπόλοιπες μονάδες. Το σύστημα 

ζωτικών σημείων αποτελείται από τις συσκευές απόκτησης των φυσιολογικών 

δεδομένων του ασθενή. Οι συσκευές αυτές είναι ένα smartphone ή ένα tablet και 

διάφοροι αισθητήρες για την παρακολούθηση διαφόρων κλινικών μεταβλητών του 

ασθενή. Αυτοί οι αισθητήρες μετρούν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, το βάρος, 

την αρτηριακή πίεση, τη πνευμονική συμφόρηση, το καρδιακό ρυθμό, την πίεση του 

αίματος και τον κορεσμό του οξυγόνου. Όλοι οι αισθητήρες συνδέονται με φορητές 

μονάδες λήψης δεδομένων, οι οποίες μεταδίδουν τα αποκτηθέντα δεδομένα σε μία 

πύλη μέσω Bluetooth. Ενσωματώνονται σε ένα ολόσωμο ή έξυπνο μπλουζάκι για να 

είναι δυνατόν οι συχνές και αυτόνομες μετρήσεις. Το επίπεδο της δραστηριότητας 

του ασθενή μετράται με το κινητό τηλέφωνο του ιδίου και τους ενσωματωμένους 
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αισθητήρες. Κατά συνέπεια, το σύστημα αυτό θα παρακολουθεί επαρκώς την 

κατάσταση της υγείας του ασθενή και θα αξιολογεί τις καθημερινές δραστηριότητες 

του, χωρίς να προκαλεί κάποιες αλλαγές στη ρουτίνα του. 

Το SmartBEAT Companion λειτουργεί ως μία πύλη. Ως την κύρια διεπαφή του 

ασθενή, καθώς παρέχει μία γέφυρα μεταξύ του συστήματος ζωτικών σημείων και των 

υπόλοιπων εξαρτημάτων. Είναι μία εφαρμογή ανάλυσης δεδομένων και προγύμνασης 

για τα κινητά τηλέφωνα (smartphones), που επιτρέπει στον ασθενή να αλληλεπιδρά 

με κάθε συσκευή του συστήματος ζωτικών σημείων και τον συνδέει με τους άτυπους 

φροντιστές του. Επίσης, δρα και ως μόνιμος διαθέσιμος συμβουλευτικός σύντροφος, 

αφού μπορεί να υπενθυμίζει και να υποδεικνύει στον ασθενή την απαραίτητη 

διαδικασία σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασης της υγείας του. Επιπλέον, η 

εφαρμογή παρέχει υπενθύμιση και πληροφορίες για τη φαρμακευτική αγωγή του 

ασθενή καθώς και ειδικά ερωτηματολόγια, για να ελέγχουν τα συμπτώματα και την 

υγεία του. 

Η μονάδα εξαγωγής SmartBEAT είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση και την 

επεξεργασία των δεδομένων που έχουν ληφθεί από το σύστημα ζωτικών σημείων. 

Περιέχει μία μηχανή συμπερασμάτων, η οποία είναι ικανή να αναλύσει τα ζωτικά 

σημεία του χρήστη, να τα συγκρίνει με τα δεδομένα που υπάρχουν ήδη στο ιστορικό 

του και όταν χρειαστεί να ενεργοποιήσει μία προειδοποίηση για την κατάσταση του 

ασθενή. Η προειδοποίηση θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για τους επίσημους 

φροντιστές, μέσω της πύλης του φροντιστή, και θα λειτουργεί ως το στάδιο 

φιλτραρίσματος για την ανάλυση των φυσιολογικών δεδομένων του ασθενή. Επίσης η 

μονάδα εξαγωγής περιέχει και μία ενότητα για τα φάρμακα, όπου μέσω αυτής δίνει τη 

δυνατότητα στο SmartBEAT Companion να παρέχει στον ασθενή πληροφορίες και 

υπενθυμίσεις σχετικά με τα φάρμακά του, επιτυγχάνοντας έτσι τη μείωση των 

αντιδράσεων αλληλεπίδρασης  και τις παρενέργειες των φάρμακων. Ο ασθενής θα 

μπορεί να ζητήσει από το σύστημα και επιπλέον πληροφορίες, όπως για παράδειγμα 

τη δοσολογία ή/και τις ενδείξεις  ενός φαρμάκου που πρέπει να πάρει. 

Η πύλη των φροντιστών είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή για τους επίσημους και 

ανεπίσημους φροντιστές, με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης για τον καθένα. Η 

πύλη αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με τη μονάδα εξαγωγής, καθώς δίνει τη 

δυνατότητα στους φροντιστές να έχουν πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του ασθενή. 

Επίσης, παρέχει ενημερωτικό υλικό στους φροντιστές το οποίο αναδεικνύει 

σημαντικά γεγονότα του ασθενή, όπως οι αλλαγές στα ζωτικά του σημεία και οι 

προειδοποιήσεις που προέκυψαν σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Καθώς 

και πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία ερευνητικά και επιστημονικά επιτεύγματα. 

[29] [30] 
 

3.2.10 Maintaining and Measuring Mental Wellness (M3W) 

Το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών αυξάνεται συνεχώς, παράλληλα με το 

προσδόκιμο όριο ζωής. Οι αλλαγές των νοητικών ικανοτήτων των ανθρώπων είναι 
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μία διαδικασία που επηρεάζει άτομα άνω των 40 ετών και ενισχύεται όλο και 

περισσότερο με την αύξηση της ηλικίας. Όσο νωρίτερα αναγνωρίζεται μία αρνητική 

αλλαγή στο μυαλό ή την ψυχική ικανότητα του ατόμου, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα να σταματήσει, να καθυστερήσει ή να επιβραδύνει την ταχύτητα της 

εξασθένισης της υγείας του. Το M3W στοχεύει στην ανάπτυξη ψυχικών εργαλείων 

ευεξίας για τους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους, αλλά και για τους ειδικούς 

γιατρούς (π.χ. ψυχολόγοι, ψυχίατροι, φροντιστές κλπ).  

Οι παραδοσιακοί τρόποι και μέθοδοι διατήρησης της υγείας του νου είναι η 

ανάγνωση βιβλίων, η επίλυση σταυρόλεξων και τα επιτραπέζια παιχνίδια. Η 

εξάπλωση ωστόσο των υπολογιστών και των δικτύων των υπολογιστών προσέφερε 

διαδικτυακά παιχνίδια εργονομίας, ψυχολογίας, ικανοτήτων κλπ για τους 

ηλικιωμένους. Σκοπός του προγράμματος M3W, λοιπόν, είναι να μετρώνται και να 

απεικονίζονται οι ψυχικές αλλαγές και τάσεις με ένα διασκεδαστικό τρόπο με τη 

χρήση ειδικών διαδικτυακών ηλεκτρονικών παιχνιδιών που θα παρέχονται. Και να 

δώσει ενδείξεις, προειδοποιήσεις, συναγερμούς ή αναφορές στους οικείους 

ανθρώπους του ηλικιωμένου, ώστε να τους προειδοποιήσει ότι θα ήταν καλό να 

επισκεφτεί έναν γιατρό. Στόχος είναι η σύγκριση της πνευματικής ευεξίας του ατόμου 

με τις προηγούμενες καταστάσεις ευεξίας του, μέσω της αξιοποίησης των 

τεχνολογιών διαδικτύου και ΤΕΠ. Καθώς και η ανάπτυξη μίας επιστημονικά 

αξιόπιστης μεθοδολογίας, για τη μέτρηση και την αξιολόγηση των δεδομένων. 

Με τη συνεχή αυτοπαρακολούθηση, λοιπόν, της ψυχικής ευεξίας του ηλικιωμένου, 

επιτυγχάνεται η επέκταση του χρόνου όπου οι ίδιοι θα συμμετέχουν ενεργά και θα 

έχουν τον έλεγχο της ζωής τους. Παράλληλα θα βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής των 

συγγενών και φίλων του ηλικιωμένου και κατ’ επέκταση θα αναπτυχθεί η ποιότητα 

ζωής ολόκληρης της κοινωνίας. [31] 
 

3.2.11 Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ομάδας Μικρών 

Αυτόνομων Ρομπότ για τον Εντοπισμό Πεσόντων σε Οικιακό 

Περιβάλλον 

Οι πτώσεις είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στα ηλικιωμένα άτομα και τις 

περισσότερες φορές που τους συμβαίνουν οδηγούν σε σοβαρές επιπτώσεις για την 

υγεία και την ευημερία τους. Συνεπώς, η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός 

συστήματος εντοπισμού πεσόντων, εντός του οικιακού τους περιβάλλοντος, είναι 

καταλυτική και ευεργετική. Αφού παρέχει την έγκαιρη ανίχνευση του ατόμου που 

έχει υποστεί πτώση και την άμεση ενημέρωση των τυπικών ή/και άτυπων φροντιστών 

του, ώστε να σπεύσουν γρήγορα για βοήθεια.  

Ως εκ τούτου, το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ομάδας Μικρών Αυτόνομων 

Ρομπότ θα παρακολουθεί τον ηλικιωμένο και θα ανιχνεύει την ακριβή τοποθεσία του 

σε περίπτωση πτώσης του, εντός των ορίων της κατοικίας του, θα καθοδηγεί την 
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ομάδα των μικρών ρομπότ στην τοποθεσία της πτώσης, θα παρακολουθεί την υγεία 

του μέσω μετρήσεων και θα ενημερώνει τους οικείους του ή κάποιον αρμόδιο 

οργανισμό ώστε να του παραχθεί η πιο άμεση και βέλτιστη βοήθεια. Για να 

πραγματοποιηθούν όλα αυτά το σύστημα αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους 

υποσυστήματα: 

 Το Υποσύστημα Ανίχνευσης Πτώσης (ΥΑΠ). 

 Το Υποσύστημα Σημείου Πρόσβασης (ΥΣΠ). 

 Το Υποσύστημα Μίνι-ρομπότ (ΥΜΡ). 

 Το Υποσύστημα Εφαρμογής Εξυπηρετητή (ΥΕΕ). 

Το Υποσύστημα Ανίχνευσης Πτώσης αποτελείται από μία φορητή συσκευή 

παρακολούθησης, η οποία μετρά τις επιταχύνσεις και τις κλίσεις του ατόμου που το 

φέρει πάνω του. Η συσκευή αυτή συνδέεται στο ασύρματο τοπικό δίκτυο Wi-Fi και 

εκτελεί τους αλγορίθμους ανίχνευσης της πτώσης και προσδιορισμού της θέσης του 

πεσόντος. Ο αλγόριθμος ανίχνευσης πτώσης χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη 

φορητή συσκευή παρακολούθησης, για να μπορέσει να κρίνει αν ο ηλικιωμένος έχει 

πέσει ή όχι. Σε περίπτωση ανίχνευσης πτώσης η εφαρμογή ελέγχου στέλνει 

ειδοποιήσεις στους φροντιστές του ηλικιωμένου και δεδομένα στο Διαδίκτυο. 

Το Υποσύστημα Σημείου Πρόσβασης περιέχει τέσσερα φορητά σημεία πρόσβασης 

που τοποθετούνται στο χώρο και τα οποία λειτουργούν για τον ακριβή προσδιορισμό 

της τοποθεσίας του ατόμου που έχει πέσει. Η αναγνώριση της τοποθεσίας είναι 

εφικτή, αφού κάθε σημείο πρόσβασης εκπέμπει το δικό του ασύρματο δίκτυο και με 

το δικό του αναγνωριστικό δίκτυο (SSID). 

Το Υποσύστημα Μίνι-ρομπότ απαρτίζεται από τρία οχήματα, τα οποία μέχρι λάβουν 

από τον εξυπηρετητή του συστήματος το σήμα ενεργοποίησης, βρίσκονται σε 

κατάσταση αναμονής. Τα οχήματα του υποσυστήματος συνδέονται και αυτά στο 

τοπικό ασύρματο δίκτυο και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον 

εξυπηρετητή του συστήματος. Η δουλειά τους είναι μόλις λάβουν το σήμα 

ενεργοποίησης, να ανιχνεύσουν τα SSID των τεσσάρων φορητών σημείων 

πρόσβασης, του Υποσυστήματος Σημείου Πρόσβασης, και να εντοπίσουν την ακριβή 

θέση του πεσόντος. Εφόσον προσδιοριστεί η ακριβής τοποθεσία, ξεκινούν από το 

σημείο αδράνειά τους προς τη θέση του ηλικιωμένου. Επιπλέον, τα οχήματα έχουν τη 

δυνατότητα να αποφεύγουν τα εμπόδια κατά την κίνησή τους, καθώς και να 

αποστέλλουν μήνυμα εντοπισμού, μόλις εντοπίσουν το άτομο.  

Το Υποσύστημα Εφαρμογής Εξυπηρετητή είναι μία εφαρμογή για τον υπολογιστή, η 

οποία είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία ολόκληρου του συστήματος με τον έξω 

κόσμο. Οι λειτουργίες του υποσυστήματος είναι να ανταλλάσει μηνύματα με όλα τα 

υπόλοιπα υποσυστήματα, να υπολογίζει την θέση κάθε συσκευής του συστήματος, να 

αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με τον ηλικιωμένο, να ειδοποιεί τους φροντιστές του 

ατόμου όταν είναι απαραίτητο, να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
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δεδομένα σε διαδικτυακές υπηρεσίες καθώς και να δέχεται μηνύματα ελέγχου και να 

αποκρίνεται σε αυτά. 

 

Εικόνα 3: Η αρχιτεκτονική του συστήματος.  

Κατά συνέπεια, το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ομάδας Μικρών Αυτόνομων 

Ρομπότ στοχεύει με τη χρήση των Τεχνολογιών του Internet of Things, στη 

δημιουργία ενός συστήματος εντοπισμού και καταγραφής των πτώσεων ηλικιωμένων 

στο οικιακό τους περιβάλλον. Σκοπός του είναι η έγκυρη ενημέρωση των αρμόδιων 

ατόμων ή/και των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα του ηλικιωμένου, 

ώστε να του δοθεί όσο πιο άμεσα γίνεται βοήθεια και κατ’ επέκταση να αποφευχθούν 

όσο το δυνατό περισσότερες οι επιπτώσεις των πτώσεων. [32]  

 

3.3 Αξιολόγηση χαρακτηριστικών 

Τα προτεινόμενα συστήματα που παρουσιάστηκαν πιο πάνω θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:  

 Συστήματα τα οποία τα φοράει ο άνθρωπος (wearable). 

 Συστήματα που τα φέρει πάνω του ο άνθρωπος (π.χ. smartphone). 

 Συστήματα αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον υπολογιστή. 

Επιπλέον, όλα τα συστήματα, σε όποια κατηγορία και να ανήκουν, απαιτούν σε 

μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση των χρηστών τους, τόσο των ηλικιωμένων ανθρώπων, 

όσο και των τυπικών ή/και των άτυπων φροντιστών τους. Το γεγονός αυτό θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως η αστοχία αυτών των συστημάτων, καθώς είναι 

πολύ δύσκολη η διαδικασία της εκπαίδευσης ατόμων οι οποίοι δεν έχουν πολύ καλή 

σχέση, σχεδόν μηδαμινή, με την τεχνολογία και βρίσκονται σε μία ηλικία η οποία 

είναι δύσκολο να μάθουν καινούριες γνώσεις.  
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Επομένως, είναι αναγκαίο να προταθούν λύσεις για την υποστήριξη των ηλικιωμένων 

ανθρώπων, όπου η εκπαίδευσή τους πάνω σε αυτά να είναι σχεδόν μηδαμινή. Το 

γεγονός αυτό, μας οδηγεί να στραφούμε σε νέες λύσεις, προς την κατεύθυνση της 

εισαγωγής νέων τύπων διεπαφών αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα 

υπολογιστικά/πληροφοριακά συστήματα. Αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης είναι 

αναγκαία τόσο για την επίτευξη δημιουργίας νέων συστημάτων για τους 

ηλικιωμένους, όσο όμως και για τη δημιουργία συστημάτων για άτομα τα οποία 

πάσχουν από διάφορες μορφές ασθενειών και συνδρόμων (π.χ. νευροεκφυλιστικές 

ασθένειες), καθώς σε αυτά τα άτομα είναι πολύ δύσκολη τόσο η εκπαίδευσή τους, 

όσο και η χρησιμοποίηση των τεχνολογικών λύσεων που προσφέρονται για αυτούς. 

 

Πίνακας 1: Τα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν τις προτεινόμενες λύσεις για την 

υποβοήθηση ηλικιωμένων ατόμων. 

  

Αισθητήρες 

Ρομπότ 

ή/και 

avatar 

 

Η/Υ 

 

Tablet 

 

Smartphone 

 

TV 

 

Smartwatch 

Πλατφόρμα 

υπηρεσιών/ 

εφαρμογών 

PAMAP         

WeCare         

Vizier         

MyLifeMyWay         

INNOVCARE         

MAESTRO         

OLA         

PersonAAL         

SmartBEAT         

M3W         

Σύστημα 

Διαχείρισης ομάδας 

Ρομπότ 
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4. Διαθέσιμες λύσεις υποβοήθησης ατόμων με άνοια 

4.1 Η άνοια 

4.1.1 Ορισμός της άνοιας 

Η άνοια είναι μία συλλογική ονομασία για τα προοδευτικά σύνδρομα του εγκεφάλου 

που επηρεάζουν τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα. Η άνοια 

είναι κύρια αιτία αναπηρίας και εξάρτησης στους ηλικιωμένους. Παρόλο που κάθε 

άτομο θα αντιμετωπίσει την άνοια με τον δικό του τρόπο, τελικά αυτοί που έχουν 

προσβληθεί δεν είναι σε θέση να φροντίσουν τον εαυτό τους και χρειάζονται βοήθεια 

σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής τους.  

Η άνοια πλήττει περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, με μία νέα 

περίπτωση άνοιας που συμβαίνει στον κόσμο κάθε 3 δευτερόλεπτα. Η άνοια μπορεί 

επίσης να επηρεάσει άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών (άνοια νέας έναρξης). Η 

μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και κατανόηση της άνοιας είναι σημαντική για την 

αμφισβήτηση των μύθων και των παρερμηνειών που περιβάλλουν την κατάσταση. 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία για τους περισσότερους τύπους άνοιας, αλλά 

υπάρχει θεραπευτική αγωγή και υποστήριξη.  

4.1.2 Οι μορφές της άνοιας 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παθήσεων που προκαλούν τα συμπτώματα της άνοιας, 

ως αποτέλεσμα αλλαγών που συμβαίνουν στον εγκέφαλο και την τελική απώλεια των 

νευρικών κυττάρων (νευρώνες). Ενώ υπάρχουν πάνω από 100 μορφές άνοιας. Οι πιο 

συνηθισμένες μορφές της είναι: 

Νόσος Αλτσχάιμερ: 

Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή αιτία της άνοιας και αντιπροσωπεύει το 

50% - 75% όλων των περιπτώσεων άνοιας. Καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα και 

τα νεύρα, που διαταράσσουν τους πομπούς που μεταφέρουν στον εγκέφαλο, ιδιαίτερα 

εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την αποθήκευση αναμνήσεων. Η νόσος του 

Αλτσχάιμερ περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Alois Alzheimer το 1906.  

Κατά τη διάρκεια της νόσου Αλτσχάιμερ, τα νευρικά κύτταρα πεθαίνουν σε 

συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος συρρικνώνεται καθώς 

δημιουργούνται κενά στον κροταφικό λοβό και τον ιππόκαμπο, τα οποία είναι 

υπεύθυνα για την αποθήκευση και στην ανάκτηση νέων πληροφοριών. Αυτό με τη 

σειρά του επηρεάζει την ικανότητα των ανθρώπων να θυμούνται, να μιλούν, να 

σκέφτονται και να λαμβάνουν αποφάσεις. Η παραγωγή ορισμένων χημικών ουσιών 

στον εγκέφαλο, όπως η ακετυλοχολίνη επηρεάζεται επίσης. Δεν είναι γνωστό τι 
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προκαλεί το θάνατο των νευρικών κυττάρων, αλλά υπάρχουν χαρακτηριστικές 

εμφανίσεις του εγκεφάλου μετά το θάνατο. Συγκεκριμένα, «μπερδέματα» και 

«πλάκες» από θραύσματα πρωτεϊνών παρατηρούνται κάτω από το μικροσκόπιο στις 

κατεστραμμένες περιοχές του εγκεφάλου. Αυτό επιβεβαιώνει τη διάγνωση της νόσου 

του Αλτσχάιμερ. 

Αγγειακή άνοια: 

Η αγγειακή άνοια εμφανίζεται όταν τα αγγεία έχουν υποστεί βλάβη και η παροχή 

οξυγόνου είναι σε κίνδυνο. Εάν η παροχή οξυγόνου αποτύχει στον εγκέφαλο, τα 

εγκεφαλικά κύτταρα είναι πιθανό να πεθάνουν, οδηγώντας σε μία σειρά μίνι 

εγκεφαλικών επεισοδίων (έμφρακτα) και πιθανή αγγειακή άνοια. Η αγγειακή άνοια 

αντιστοιχεί στο 20% - 30% όλων των περιπτώσεων άνοιας.  

Τα μικρά εγκεφαλικά επεισόδια που προκαλούν αγγειακή άνοια είναι συχνά τόσο 

μικρά ώστε δεν προκαλούν άμεσα συμπτώματα ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια 

προσωρινή σύγχυση. Ωστόσο, κάθε εγκεφαλικό επεισόδιο καταστρέφει μία μικρή 

περιοχή κυττάρων στον εγκέφαλο κόβοντας την παροχή αίματος και η σωρευτική 

επίδραση ορισμένων μίνι εγκεφαλικών επεισοδίων είναι συχνά επαρκής για να 

προκαλέσει αγγειακή άνοια. Η αγγειακή άνοια και η νόσος του Αλτσχάιμερ 

εμφανίζονται συχνά μαζί και μπορεί συχνά να δράσουν σε συνδυασμό για να 

προκαλέσουν άνοια.  

Άνοια με Λιούη σώματα: 

Η άνοια με Λιούη σώματα είναι παρόμοια με τη νόσο του Αλτσχάιμερ, καθώς 

προκαλείται από τον εκφυλισμό και το θάνατο των νευρικών κυττάρων στον 

εγκέφαλο. Παίρνει το όνομά του από τις ανώμαλες συλλογές πρωτεϊνών, γνωστών ως 

σώματα Λιούη (Lewy bodies), που εμφανίζονται στα νευρικά κύτταρα του 

εγκεφάλου. 

Τα μισά ή περισσότερα άτομα με άνοια με Λιούη σώματα είναι πολύ ευαίσθητα σε 

ορισμένα ηρεμιστικά που είναι γνωστά ως αντιψυχωσικά ή νευροληπτικά φάρμακα 

και η χρήση τους θα πρέπει να αποφεύγεται εάν είναι δυνατόν. 

Μετωποκροταφική άνοια: 

Η μετωποκροταφική άνοια είναι μία σχετικά σπάνια αιτία άνοιας και αναπτύσσεται 

τυπικά σε προγενέστερη ηλικία από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, συνήθως σε ένα άτομο 

της δεκαετίας του σαράντα ή του πενήντα. Ο μετωπικός λοβός του εγκεφάλου 

επηρεάζεται ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια.  

Η άνοια του μετωπιαίου λοβού προκαλείται με παρόμοιο τρόπο με τη νόσο του 

Αλτσχάιμερ, καθώς συνεπάγεται προοδευτική μείωση των πνευματικών ικανοτήτων 

ενός ατόμου για αρκετά χρόνια. Η βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα είναι πιο τοπική 

από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και αρχίζει συνήθως στον μετωπιαίο λοβό του 

εγκεφάλου. [33] 
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4.1.3 Τα συμπτώματα της άνοιας 

Η άνοια επηρεάζει κάθε άτομο με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την επίδραση του 

συνδρόμου και την προσωπικότητα του προτού να αρρωστήσει. Τα σημεία και τα 

συμπτώματα που συνδέονται με την άνοια μπορούν να γίνουν κατανοητά σε τρία 

στάδια. 

Αρχικό στάδιο: Το αρχικό στάδιο της άνοιας συχνά παραβλέπεται, επειδή η έναρξη 

είναι βαθμιαία. Συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν: 

 Αμνησία. 

 Απώλεια της αίσθησης της ώρας. 

 Αποπροσανατολισμός  σε γνωστά μέρη. 

Ενδιάμεσο στάδιο: Καθώς η άνοια προχωρά στο μεσαίο στάδιο, τα σημεία και τα 

συμπτώματα γίνονται πιο σαφή και πιο περιοριστικά. Αυτά περιλαμβάνουν: 

 Απώλεια μνήμης για πρόσφατα γεγονότα και ονόματα ανθρώπων. 

 Αποπροσανατολισμός μέσα στο σπίτι. 

 Αυξανόμενη δυσκολία στην επικοινωνία. 

 Υποστήριξη στην προσωπική τους φροντίδα. 

 Αλλαγές συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της περιπλάνησης και των 

επανειλημμένων ερωτήσεων. 

Τελευταίο στάδιο: Το τελευταίο στάδιο της άνοιας είναι σχεδόν μία εξ’ ολοκλήρου 

εξάρτηση και αδράνεια. Οι διαταραχές της μνήμης είναι σοβαρές και τα φυσικά 

σημεία και συμπτώματα γίνονται πιο εμφανή. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: 

 Μη αναγνώριση του χρόνου και του τόπο. 

 Δυσκολία στην αναγνώριση συγγενών και φίλων. 

 Αυξημένη ανάγκη για αυτοβοήθεια. 

 Δυσκολία στο περπάτημα. 

 Μεταβολές στη συμπεριφορά που μπορούν να κλιμακώνονται και να 

περιλαμβάνουν επιθετικότητα. [34]  

 



Έξυπνο σύστημα υποβοήθησης ηλικιωμένων από το οικιακό περιβάλλον 

 

30 

4.2 Συστήματα για την υποβοήθηση ηλικιωμένων που 

πάσχουν από άνοια 

4.2.1 Εισαγωγή 

Λόγω της προοδευτικής και εκφυλιστικής φύσης της άνοιας, η διαχείριση των 

ασθενών που πάσχουν από αυτή είναι απαραίτητη. Ιδιαίτερη σημασία έχει η 

διαχείριση των συμπεριφορικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων της άνοιας, 

συμπεριλαμβανομένης της ψύχωσης, της περιπλάνησης, της σεξουαλικής 

αποθάρρυνσης και των διαταραχών ύπνου ή φαγητού που συχνά αποτελούν κύρια 

αιτία δυσφορίας και άγχους του φροντιστή. Τα άτομα με άνοια ζουν σε 

διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών φροντίδας, ανάλογα με το επίπεδο φροντίδας που 

χρειάζονται (π.χ. υποβοηθούμενη διαβίωση, νοσοκομεία, μονάδες ειδικής φροντίδας 

του Αλτσχάιμερ). Εκτιμάται ότι το 40% των ατόμων με τη νόσο του Αλτσχάιμερ 

διαμένουν σε μακροχρόνια περίθαλψη, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό των ασθενών με 

Αλτσχάιμερ υποστηρίζονται από φροντιστές ή ζουν μόνοι. Ο ρόλος του κύριου 

φροντιστή λαμβάνεται συχνά από τον/την σύζυγο ή από έναν στενό συγγενή. Οι 

φροντιστές μπορεί να υποφέρουν από το άγχος, την υπερβολική εργασία, τη 

κατάθλιψη ή ακόμα και να χτυπήσουν.  

Τα συστήματα τηλεϊατρικής έχουν ήδη καθιερωθεί για την άνοια και τις 

καταθλιπτικές διαταραχές, ενώ οι τηλεψυχιατρικές υπηρεσίες έχουν επίσης 

πραγματοποιηθεί με επιτυχία. Ωστόσο, δεδομένου ότι έχει γίνει ευρέως 

αναγνωρισμένη και αποδεκτή ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη παρέμβαση, τα 

συστήματα πληροφοριών σήμερα δεν είναι μόνο υπεύθυνα για την ταχύτερη και πιο 

αξιόπιστη επεξεργασία πληροφοριών, για παράδειγμα, μετά την εκδήλωση της 

ασθένειας, αλλά και για την επεξεργασία πληροφοριών για την εξαγωγή μοτίβων, την 

ανάλυση και τη σύγκριση των μοντέλων και την πρόβλεψη των επιπτώσεων των 

ανεπιθύμητων ενεργειών, ώστε να αναπτυχθούν μεθοδολογίες και στρατηγικές για 

την προληπτική αντιμετώπιση της προαγωγής της υγείας.  

Δεδομένου ότι η παρατεταμένη ανεξάρτητη διαβίωση των ασθενών που πάσχουν από 

άνοια συνεπάγεται την εμπλοκή των άτυπων φροντιστών που διατρέχουν τον κίνδυνο 

να αναπτύξουν τα ίδια συμπτώματα της κατάθλιψης, ένα βασικό ζήτημα στη 

διαδικασία φροντίδας των ασθενών αυτών είναι και η ανακούφιση των φροντιστών. 

Μία ικανότητα που βασίζεται στις ΤΕΠ για την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση της 

συναισθηματικής και της ψυχολογικής κατάστασης του φροντιστή παράλληλα με την 

γνωστική και συμπεριφοριστική κατάσταση του πάσχοντα. Ως εκ τούτου, οι ΤΕΠ 

μπορεί να παράσχουν μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και βελτίωση της 

αυτοδιαχείρισης της κατάστασης του πάσχοντα. Το επίκεντρο αυτής της προσέγγισης 

είναι επομένως η πρόληψη και η πρόβλεψη μέσω του έγκαιρου εντοπισμού των 

παραγόντων κινδύνου και όχι των ιατρικών παρεμβάσεων μετά την εμφάνιση 

συμπτωμάτων και ασθενειών.        
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Επέλεξα να αφιερώσω ένα ολόκληρο κεφάλαιο στα συστήματα που έχουν προταθεί 

για την υποστήριξη ατόμων με άνοια, καθώς η άνοια είναι ένα σύνδρομο που 

επηρεάζει πολύ τους ηλικιωμένους ανθρώπους, είτε τα συμπτώματά της 

εκδηλώνονται άμεσα, είτε είναι αποτέλεσμα μιας άλλης πάθησης (π.χ. Πάρκινσον). 

Πιο συγκεκριμένα, το 5.2% των ατόμων άνω των 60 ετών παγκοσμίως πάσχουν από 

άνοια. Ποσοστό το οποίο συνεχώς αυξάνεται, καθώς εκτιμάται πως κάθε χρόνο 

εμφανίζονται πάνω από 9.9 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις άνοιας. [33]  

Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία παρουσίαση ορισμένων εφαρμογών που έχουν 

ως στόχο να διεγείρουν τις γνωστικές λειτουργίες των ατόμων με άνοια, τον συνεχή 

έλεγχο του συνδρόμου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όχι μόνο του πάσχοντα 

αλλά και των φροντιστών του.  

4.2.2 ROSETTA 

Το σύστημα Rosetta προσφέρει ΤΕΠ υπηρεσίες καθοδήγησης και ενημέρωσης για 

την παροχή ανεξάρτητης διαβίωσης σε άτομα που πάσχουν από προοδευτικές χρόνιες 

παθήσεις, όπως η άνοια. Σκοπός του συστήματος, είναι η παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων των ατόμων, ώστε να διατηρήσουν την αυτονομία και την ποιότητα 

ζωής τους, να τους παρέχει το αίσθημα ασφάλειας μέσα στο σπίτι τους και να 

καθυστερήσει, όσο το δυνατό περισσότερο, την εισαγωγή τους σε κάποιο κέντρο 

φροντίδας ατόμων με άνοια. 

Οι λειτουργίες του συστήματος επικεντρώνονται στην πρόληψη, την έγκαιρη 

διάγνωση και την αποτελεσματική διαχείριση των ψυχοκοινωνικών και φυσικών 

συνεπειών των χρόνιων παθήσεων. Οι οποίες συνοδεύονται από την προοδευτική 

εξασθένιση της γνωστικής λειτουργίας και τον αυξημένο κίνδυνο πτώσεων κατά τη 

διάρκεια της εξέλιξης των σταδίων του συνδρόμου της άνοιας. Έτσι, το σύστημα 

παρέχει διαφόρων ειδών αισθητήρες και υπηρεσίες για:  

 Την παρακολούθηση των καθημερινών δραστηριοτήτων των ατόμων που 

πάσχουν από άνοια. 

 Τη δημιουργία συναγερμών όταν προβλέπονται ή ανιχνεύονται 

απροσδόκητες/αποκλίνουσες δραστηριότητες (π.χ. μία πτώση).  

 Τη δημιουργία προειδοποιήσεων όταν ανιχνεύονται μακροπρόθεσμες 

αποκλίσεις από την προσωπική συμπεριφορά των ατόμων. 

 Την υποστήριξη των ατόμων στην πραγμάτωση των καθημερινών 

δραστηριοτήτων τους.  

 Την υποστήριξη για τη διατήρηση των κοινωνικών επαφών των ατόμων. 

Εκτός όμως από τον ίδιο τον πάσχοντα, το σύστημα θα ωφελήσει και τους φροντιστές 

τους, καθώς θα τους παρέχει πρόληψη της υπερφόρτωσης τους και κατ’ επέκταση 

πρόληψη της εξουθένωσής τους. 
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Ως εκ τούτου, το σύστημα θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί, από ηλικιωμένους που 

πάσχουν από άνοια και τους φροντιστές τους, στο Βέλγιο, τη Γερμανία και την 

Ολλανδία. Η αξιολόγησή του θα επικεντρωθεί στην ευχρηστία και τη χρησιμότητά 

του, καθώς και στον αντίκτυπο του συστήματος στην αυτονομία, την ποιότητα ζωής 

και την καθυστέρηση της εισαγωγής του πάσχοντα στο νοσοκομείο. [35]  

4.2.3 ALADDIN 

Αξιοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες των ΤΕΠ, το πρόγραμμα ALADDIN είναι 

μία καινοτόμος ολοκληρωμένη λύση για την αυτοδιαχείριση των ατόμων που 

πάσχουν από άνοια, που έχει αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία για τη στήριξη αυτής της 

διαδικασίας. Το πρόγραμμα, μπορεί να θεωρηθεί ως μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα 

που επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και την εξατομικευμένη 

παρέμβαση και φροντίδα του πάσχοντα. Επιπλέον, το λογισμικό της πλατφόρμας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά και στα υφιστάμενα συστήματα 

διαχείρισης των νοσοκομείων, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα τους και να 

αναπτυχθούν μέσα για νέες στρατηγικές αντιμετώπισης. Επίσης το πρόγραμμα 

φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο για την αξιολόγηση, την επικοινωνία και την 

κατάλληλη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τα άτομα που πάσχουν από 

άνοια, έχοντας ως στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωή και των πρακτικών 

αυτοδιαχείρισης των πασχόντων.  

Στόχος, λοιπόν, του προγράμματος ALADDIN είναι η υποστήριξη και η διατήρηση 

της υγείας και της λειτουργικής και γνωστικής ικανότητας των ατόμων που πάσχουν 

από άνοια, μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης των συμπτωμάτων επιδείνωσης, έτσι ώστε 

να αντιμετωπιστεί προληπτικά η κατάστασή τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω 

δεδομένων που συλλέγονται από διάφορους πόρους, με τη χρήση «έξυπνων» 

συσκευών εξόρυξης δεδομένων, οι οποίες παρακολουθούν τα γνωστικά, 

συμπεριφοριστικά και φυσικά προβλήματα του πάσχοντα. Επίσης, παρέχει μέσα 

αυτοεξυπηρέτησης και αυτοδιαχείρισης για χρόνιες καταστάσεις, μέσω της 

ανάπτυξης εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα που πάσχουν από άνοια 

καθώς και για τους φροντιστές τους. Έτσι, τους δίνεται η δυνατότητα να 

ανταλλάσουν εμπειρίες, και οι πάσχοντες ή/και οι φροντιστές τους, με άλλα άτομα 

που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις και να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους 

σχέσεις. Περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων, τα οποία τους 

παράσχουν καθοδηγήσεις για ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, όπως π.χ. σχετικά με τη 

βελτίωση της οργάνωσης του σπιτιού, την περιποίηση ή τις διατροφικές συνήθειες 

του πάσχοντα. Επιπλέον, παρέχει προστιθέμενη αξία στο άτομο αξιοποιώντας την 

ποιότητα ζωής του, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την ψυχική και ηθική αναβάθμιση, 

μέσω των προσωπικών κινήτρων, της ενδυνάμωσης και της αποδοχής της 

καθημερινότητάς τους, τόσο των πασχόντων όσο και των φροντιστών τους. 

Επιπροσθέτως, ενισχύει την φροντίδα στο οικιακό περιβάλλον μέσω της παροχής, 

φιλικών προς το χρήστη, εργαλείων ΤΕΠ για συχνή και διακριτική παρακολούθηση.  
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Όλα τα παραπάνω έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τόσο των ίδιων των 

ατόμων που πάσχουν από άνοια, όσο και των φροντιστών τους, καθώς τους παρέχεται 

η δυνατότητα να έχουν την αποτελεσματική αυτοδιαχείριση της κατάστασής τους. 

Επίσης, σημαντική είναι η επίδραση του προγράμματος και στο σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης, καθώς επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους μέσω της 

καθυστερημένης θεσμοθέτησης των πασχόντων. Έτσι, το πρόγραμμα μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικότερης 

στρατηγικής για την κατ’ οίκον περίθαλψη, που βασίζεται στις ιδιαιτερότητες των 

ατόμων που πάσχουν από άνοια, για αυξημένη πρόληψη και διάγνωση. Γεγονός που 

θα ενισχύσει την ανεξαρτησία, την κινητικότητα και την ποιότητα ζωής τόσο των 

ίδιων των πασχόντων, όσο και των φροντιστών τους.  

Συνοψίζοντας, σκοπός του ALADDIN είναι να αναπτύξει και να επικυρώσει μία 

καινοτόμα και ολοκληρωμένη λύση, με τη βοήθεια των τεχνολογιών που ήδη 

υπάρχουν, για την προαγωγή της υγείας, την αξιολόγηση των κινδύνων, τη πρόληψη 

και τη βιώσιμη επίδραση των εργαλείων αυτοδιαχείρισης για τα άτομα που πάσχουν 

από άνοια, καθώς και την ηθική, ψυχική και σωματική βελτίωση και υποστήριξη των 

φροντιστών τους. [36]  

4.2.4 Cogknow Day Navigator 

Ο πλοηγός Cogknow είναι ένα πλήρες σύστημα υποβοήθησης για άτομα με ήπια 

μορφής άνοια. Οι λειτουργίες του παρέχουν αυξημένη ανεξαρτησία στο πάσχον 

άτομο, ενώ παράλληλα ανακουφίζουν τους φροντιστές του από την ανάγκη να 

βρίσκονται συνεχώς κοντά του, ώστε να τον υποστηρίζουν σωματικά. 

Αποστολή του, είναι να προσφέρει φιλικές, προς το χρήστη, και οικονομικά προσιτές 

λύσεις, ώστε να βοηθήσει τα άτομα που πάσχουν από άνοια να ζήσουν ανεξάρτητα 

για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες 

υποδομές.  

Το σύστημα αποτελείται από ένα κινητό τμήμα, το οποίο είναι φορητό και μπορεί το 

άτομο που πάσχει από άνοια να το πάρει παντού μαζί του, και ένα σταθερό τμήμα το 

οποίο εγκαθίσταται στο σπίτι του. Ενσωματώνει συσκευές αφής σε διάφορα μεγέθη 

(π.χ. smartphones, tablets), αισθητήρες προσαρμοσμένους στο περιβάλλον διαβίωσης, 

προσφέρει 24ωρη στήριξη μέσω κέντρου υποστήριξης και εξαιρετικά 

εξατομικευμένες ρυθμίσεις απομακρυσμένης υπηρεσίας. Παρέχει διάφορες 

υπηρεσίες, όπως η υποστήριξη του πάσχοντα για να θυμάται και να εκτελεί  τις 

καθημερινές του ανάγκες και δραστηριότητες, να διατηρεί τις κοινωνικές του επαφές 

και να αισθάνεται ασφαλής. Επιπλέον, προσφέρει διάφορες δυνατότητες, όπως η 

ένδειξη ημερομηνίας και ώρας, απομακρυσμένες διαμορφώσιμες υπενθυμίσεις, 

μουσική και ραδιόφωνο, βιντεοκλήσεις, ειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια του 
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σπιτιού και δορυφορικό πλοηγό για την ασφαλή επιστροφή του πάσχοντα στο σπίτι 

του.   

Επομένως, σκοπός του συστήματος είναι η υποστήριξη των ατόμων με ήπια μορφής 

άνοιας, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία χρησιμοποιώντας 

απλά λίγο παραπάνω γνωστική υποστήριξη απ’ ότι όλα τα υπόλοιπα άτομα που 

χρησιμοποιούν ημερολόγια και άλλα βοηθήματα μνήμης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 

χρήση εξοπλισμού ΤΕΠ με ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό. Το λογισμικό αυτό είναι 

συμβατό με τους περισσότερους υπολογιστές και με κινητά τηλέφωνα που 

χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android. Το σύστημα έχει δοκιμαστεί και 

αξιολογηθεί με επιτυχία από 42 χρήστες στη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Βόρειο 

Ιρλανδία, ενώ από το 2014 κυκλοφορεί στην αγορά ως προϊόν. [37]  

4.2.5 ENABLE 

Το πρόγραμμα ENABLE αφορά την ανάπτυξη και την προσαρμογή τεχνολογικών 

προϊόντων τα οποία να μπορούν να τα χρησιμοποιούν άτομα που πάσχουν από άνοια, 

ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τα καθημερινά τους καθήκοντα που 

προηγουμένως αδυνατούσαν λόγω του συνδρόμου.  

Τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο της άνοιας γενικά δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ως δυνητικοί χρήστες των νέων τεχνολογιών, εκτός από τις τεχνολογίες 

που αφορούν την ασφάλεια. Το ENABLE αποσκοπεί στο να καταδείξει ότι τέτοιου 

είδους προϊόντα μπορούν στην πραγματικότητα να σχεδιαστούν και να 

προσαρμοστούν για να ωφελήσουν τους πάσχοντες, αλλά και τους φροντιστές τους. 

Τα επιλεγμένα προϊόντα του προγράμματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

1. Συσκευές υποστήριξης της μνήμης (χρονικός προσανατολισμός, υπενθύμιση 

χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής κλπ). 

2. Συσκευές  που παρέχουν διασκέδαση και ψυχαγωγία (προγράμματα 

πολυμέσων). 

3. Συσκευές που διευκολύνουν την επικοινωνία (προ – προγραμματισμένο 

τηλέφωνο). 

Τα προϊόντα του προγράμματος έχουν ως στόχο να επιτρέψουν στα άτομα με άνοια 

να συνεχίσουν να ασχολούνται με τις ασχολίες και τις δραστηριότητες που τους 

προφέρουν ψυχαγωγία, που υποστηρίζουν τη μνήμη τους και που διευκολύνουν την 

επικοινωνία. Πιο αναλυτικά, οι κυριότεροι στόχοι του προγράμματος είναι: 

 Η ανάπτυξη μιας σειράς δοκιμαστικών προϊόντων που έχουν ως στόχο να 

επιτρέψουν στο άτομο που πάσχει από άνοια να ασχολείται με 

δραστηριότητες που του δίνουν ευχαρίστηση, να ενισχύουν τη μνήμη του, να 

διευκολύνουν την επικοινωνία και να αξιολογούν εμπορικά διαθέσιμα 

προϊόντα.    
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 Η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και την ανάλυση των 

επιπτώσεων των προϊόντων που επιτρέπουν στα άτομα που πάσχουν από 

άνοια να ζουν στην οικία τους.  

 Η ανάπτυξη μιας προσέγγισης για τη σωστή ανάλυση του κόστους και των 

οφελών και για τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που θα βασίζονται στις 

εμπειρίες που είχαν οι χρήστες και οι φροντιστές από το προϊόν.    

 Η εξέταση για το κατά πόσο τέτοια προϊόντα μπορούν να συνεισφέρουν στα 

άτομα με άνοια και να τα υποστηρίξουν για την ευημερία τους, επιφέροντας 

θετικές εμπειρίες, μειώνοντας τις ανησυχίες και το άγχος τους και 

μειώνοντας το βάρος της φροντίδας για τους φροντιστές. 

  Η διάδοση της γνώσης μεταξύ των ατόμων με άνοια, των φροντιστών και 

των σχετικών οργανισμών, καθώς και μεταξύ των συστημάτων υγείας και 

της βιομηχανίας τους με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων. 

 Η δημιουργία μιας επισκόπησης των προβλημάτων και των αναγκών που 

κάθε προϊόν έχει ως στόχο να λύσει, τόσο από τη μεριά του πάσχοντα, όσο 

και από τη μεριά των φροντιστών και της ίδιας της κοινωνίας. 

Προκειμένου να είναι επωφελής για τα άτομα με άνοια, η τεχνολογία πρέπει να 

σχεδιαστεί και να επιλεγεί με απόλυτη προσοχή και οι απαιτήσεις των χρηστών να 

είναι διαθέσιμες. Οι απαιτήσεις οργανώθηκαν σύμφωνα με τις αρχές του παγκόσμιου 

σχεδιασμού, προκειμένου να είναι εύκολα προσπελάσιμες για τους σχεδιαστές και 

τους παραγωγούς νέας τεχνολογίας. Μία σύντομη περιγραφή με τις γενικότερες 

απαιτήσεις των προϊόντων του προγράμματος είναι: 

 Να δίνουν την αίσθηση ανεξαρτησίας στον πάσχοντα. 

 Να υποστηρίζουν τον πάσχοντα στη λήψη αποφάσεων.  

 Να έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή του. 

 Να υποστηρίζουν τις δεξιότητες/ασχολίες που έχουν διατηρηθεί και να μην 

εστιάζουν σε αυτές που χάθηκαν. 

 Να υπενθυμίζουν τις προϋπάρχουσες λύσεις. 

 Να είναι δυνατή η χρήση των προϊόντων από τις διαθέσιμες πληροφορίες, 

ανά πάσα στιγμή.  

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βασίστηκε στην ήδη υπάρχουσα γνώση γύρω από το 

σύνδρομο της άνοιας και σε μια προσέγγιση που έχει ως επίκεντρο τον χρήστη. Οι 

μελέτες αξιολόγησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν στην Ιρλανδία, τη 

Φιλανδία, την Αγγλία, τη Λιθουανία και τη Νορβηγία. Οι πάσχοντες με ήπια έως 

μέτρια μορφής άνοια εξέτασαν τα προϊόντα στο σπίτι τους για ένα ολόκληρο χρόνο 

και οι αξιολογήσεις τους, περιελάμβαναν την επίδραση των προϊόντων τόσο τους 

ίδιους, όσο και στους φροντιστές τους. [38] 
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4.2.6 My Life 

Το πρόγραμμα My Life έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ανεξαρτησία των 

ηλικιωμένων ατόμων με μειωμένη γνωστική λειτουργία ή με άνοια, παρέχοντάς τους 

πρόσβαση σε απλές και διαισθητικές υπηρεσίες ΤΕΠ. Η βασική ιδέα είναι να 

χρησιμοποιεί υπηρεσίες και εφαρμογές που βασίζονται στο Διαδίκτυο και να τις 

εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής αφής του χρήστη. Οι υπηρεσίες του 

προγράμματος υποστηρίζουν την οργάνωση του χρόνου, την επικοινωνία και τις 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες του πάσχοντα. 

Οι κύριοι τελικοί χρήστες της υπηρεσίας My Life είναι οι ηλικιωμένοι με μειωμένες 

γνωστικές ικανότητες ή άνοια και οι δευτερεύοντες τελικοί χρήστες είναι οι επίσημοι 

ή/και άτυποι φροντιστές τους. Σκοπός του είναι να αναπτύξει μια υπηρεσία 

υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη και την ανεξαρτησία των ατόμων με άνοια. 

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει το πρόγραμμα για τον 

πάσχοντα, όπως η αύξηση της ανεξαρτησίας και της ευημερίας του στο οικιακό 

περιβάλλον, η μείωση της κοινωνικής απομόνωσης, η αύξηση της συμμετοχής στις 

καθημερινές δραστηριότητές του, η διέγερση των γνωστικών ικανοτήτων του και η 

δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες του Διαδικτύου. Επιπλέον, το πρόγραμμα 

παρέχει σημαντική βοήθεια και υποστήριξη και στους φροντιστές του πάσχοντα, 

καθώς επιτυγχάνει τη μείωση της πίεσης και του άγχους τους, που προκαλούνται από 

τις ανησυχίες για τον πάσχοντα. 

Το μοντέλο των υπηρεσιών του προγράμματος βασίζεται στην έννοια του λογισμικού 

ως υπηρεσία, δηλαδή του λογισμικού που είναι ελεύθερα διαθέσιμο μέσω του 

Διαδικτύου και αναπτύσσεται για να λειτουργεί σε ένα smartphone. Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει: 

 Την ανάπτυξη ενός φάσματος λειτουργιών, σημαντικές για την αυτο- 

εξυπηρέτηση του χρήστη. 

 Την ανάπτυξη Νορβηγικής, Αγγλικής και Γερμανικής έκδοσης και τη 

προσαρμογή της στις πολιτισμικές/νομικές διαφορές/απαιτήσεις της κάθε 

χώρας. 

 Την ανάπτυξη μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των δεοντολογικών 

πτυχών, για τις δοκιμές αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο η υπηρεσία 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πρωτευόντων τελικών χρηστών. 

 Τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το My Life βασίζονται σε υπηρεσίες που διατίθενται 

ήδη στο Διαδίκτυο, όπως υπηρεσίες ημερολογίου και φωτογραφιών (π.χ. το 

ημερολόγιο της Google, Picasa κ.ά.). Το σύστημα αποτελείται από τρία μέρη: 

1. Την εφαρμογή του χρήστη που «τρέχει» σε συσκευές με λειτουργικό 

Android, όπως tablets και smartphones. Οι υπηρεσίες εμφανίζονται σε μια 

απλή, σταθερή και οπτικά καθαρή διασύνδεση που κρύβει το σύστημα 
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Android. Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με το σύστημα αγγίζοντας 

την οθόνη σε καθορισμένες περιοχές. 

2. Την εφαρμογή ιστού, μέσω της οποίας οι φροντιστές διαχειρίζονται το 

σύστημα. Μπορούν να συνδεθούν στον κεντρικό διακομιστή, για να 

διαμορφώσουν την εφαρμογή του χρήστη και το περιεχόμενό της. Τα 

στατιστικά δεδομένα χρήσης από την εφαρμογή είναι διαθέσιμα, για να 

καθοδηγήσουν την εξατομίκευση των υπηρεσιών για το συγκεκριμένο 

χρήστη. Η εφαρμογή του χρήστη συνδέεται με το διακομιστή, στέλνει 

πληροφορίες κατάστασης και λαμβάνει ενημερώσεις διαμόρφωσης. 

Το περιεχόμενο ανακτάται από πηγές που είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, όπως 

ιστοσελίδες, με βάση τις παραμέτρους που έχουν ορίσει οι φροντιστές. Οι φροντιστές 

χρησιμοποιούν το Google για τη διαχείριση του ημερολογίου κα του άλμπουμ των 

φωτογραφιών. 

 

Εικόνα 4: Οι υπηρεσίες του προγράμματος My Life.  

Επιπλέον, το My Life είναι ευέλικτο και μπορεί να τροποποιηθεί σταδιακά, για να 

ακολουθεί τη γνωστική ανάπτυξη του χρήστη. Όταν μειώνεται η χωρητικότητα ή το 

ενδιαφέρον του τελικού χρήστη, οι υπηρεσίες μπορούν να απλουστευθούν ή και να 

καταργηθούν.  

Τέλος, τα θέματα προσβασιμότητας και χρηστικότητας έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά 

το σχεδιασμό τεχνολογιών για άτομα με άνοια και γνωστικές δυσκολίες. Οι άνθρωποι 

με μειωμένη γνωστική λειτουργία δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν αυτά που βλέπουν 

ή ακούν και/ή δυσκολεύονται να κάνουν διανοητικές συνδέσεις μεταξύ των 

διαφορετικών πληροφοριών ή έχουν πρόβλημα με την αφηρημένη συλλογιστική. Οι 

αρχές σχεδιασμού που έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικές και εφαρμόζονται στην 

προσβασιμότητα των διεπαφών του χρήστη είναι οι εξής: 

 Ενεργοποίηση της σταδιακής απλούστευσης. 

 Ενεργοποίηση του άμεσου χειρισμού. 

 Προσφορά εναλλακτικών τρόπων. 
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 Απλοποίηση της γλώσσας. 

 Δημιουργεί σχετικές οπτικοποιήσεις. 

 Ενεργοποιεί εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης. 

 Μοντελοποιεί αντικείμενα του πραγματικού κόσμου και τη συμπεριφορά 

τους.  

 Διευκολύνει την εκκίνηση από την αρχή. 

 Αναγνωρίζει την εξωτερική επικοινωνία. 

 Αφήνει τους χρήστες να είναι οι χρήστες του συστήματος. [39] [40] [41]  

4.2.7 TV – based ASSistive Integrated Service to SupporT European 

adults living with DEMentia (TV - AssistDem) 

To TV - AssistDem είναι ένα εργαλείο υποστήριξης για τα άτομα που πάσχουν από 

άνοια, ώστε να τους βοηθά να διατηρούν τον έλεγχο της ζωής τους, αυξάνοντας την 

ανεξαρτησία τους. Η βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ των πασχόντων και των 

φροντιστών τους, επίσημων και ανεπίσημων, μειώνει την κοινωνική απομόνωση και 

των κοινωνικό αποκλεισμό τους. Ταυτόχρονα, οι ισχυρότεροι δεσμοί επικοινωνίας 

μεταξύ των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και των άτυπων φροντιστών του 

πάσχοντα, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των φροντιστών, καθώς μειώνονται οι 

αρνητικές επιπτώσεις της περίθαλψης. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου υποστήριξης 

των ατόμων που πάσχουν από ήπια μορφής άνοια, για την παροχή εξ’ αποστάσεως 

περίθαλψης. Το TV – AssistDem αξιοποιεί τη μετάδοση δεδομένων μέσω της 

τηλεόρασης και της διαδραστικότητας του βίντεο μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, 

των πασχόντων, των φροντιστών και των μελών της οικογένειας των πασχόντων με 

τη χρήση του Διαδικτύου. Ουσιαστικά, ο στόχος του προγράμματος είναι διττός. Από 

τη μία μεριά, επαληθεύει την αποτελεσματικότητα της όλης ιδέας για το άτομο με 

άνοια που ζει στο σπίτι του, με στόχο την επιβράδυνση της επιδείνωσης της 

κατάστασης της υγείας του που προκλήθηκε από την άνοια. Και από την άλλη 

πλευρά, προάγει την κοινωνική αλληλεπίδραση και την αντιληπτική ποιότητα ζωής 

των πασχόντων, μειώνοντας παράλληλα το φόρτο εργασίας των φροντιστών τους, 

επιτυγχάνοντας έτσι την ψυχολογική ευεξία τους.  

Η πλατφόρμα του TV – AssistDem αναπτύχθηκε γύρω από τις ακόλουθες εφαρμογές: 

 Διαδραστικό σύστημα τηλεδιάσκεψης με επαγγελματίες στον τομέα της 

υγείας. 

 Υπενθυμίσεις και ειδοποιήσεις για να βοηθούν τα άτομα που πάσχουν από 

άνοια στη θεραπεία τους και τα ιατρικά τους ραντεβού. 

 Τηλεπαρακολούθηση μέσω απομακρυσμένης μετάδοσης δεδομένων ζωτικής 

σημασίας (π.χ. αρτηριακή πίεση) και τακτική παρακολούθηση των 

γνωστικών λειτουργιών του πάσχοντα. 
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 Κοινωνική συνδεσιμότητα των πασχόντων με τις οικογένειές τους, με 

κοινοτικές οργανώσεις και κοινωνικές υπηρεσίες. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα προωθεί ένα υγιεινό τρόπο ζωής για τα άτομα με άνοια που 

ζουν στην οικία τους, μέσω της παροχής συμβουλών, ασκήσεων μέσω βίντεο και 

σεμιναρίων σε απευθείας σύνδεση. 

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις βασικές υποθέσεις: 

1. Το TV – AssistDem μπορεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε τα άτομα με ήπια 

μορφής άνοια να το χρησιμοποιούν με άνεση και αυτοπεποίθηση. Το κλειδί 

για αυτή την προσαρμογή είναι ο σχεδιασμός, ο οποίος βασίζεται στον 

χρήστη, όπου οι ίδιοι οι πάσχοντες, οι φροντιστές τους και οι επαγγελματίες 

στον τομέα της υγείας προσαρμόζουν την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα 

της εφαρμογής. 

2. Το TV – AssistDem βελτιώνει την ποιότητα ζωής τόσο των πασχόντων όσο 

και των φροντιστών τους. Οι πάσχοντες επωφελούνται από τη βελτίωση της 

θεραπείας τους, γεγονός που επιβραδύνει τη σωματική ή διανοητική 

υποβάθμιση. Οι φροντιστές επωφελούνται από την ευκολότερη επικοινωνία 

με τους γιατρούς, επιτρέποντάς τους να αντλήσουν υποστήριξη για την 

αποφυγή της σωματικής και συναισθηματικής τους εξάντλησης.  

3. Το TV – AssistDem μειώνει το κόστος του συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης, που σχετίζεται με τη φροντίδα των ατόμων που πάσχουν από 

ήπια μορφής άνοια. Η κύρια εξοικονόμηση κόστους βασίζεται στις 

μειωμένες  επιπλοκές της ψυχικής ή/και της σωματικής υγείας, τόσο για τους 

πάσχοντες όσο και για τους φροντιστές, οι οποίες μειώνουν την ανάγκη για 

νοσηλεία, επείγοντα ιατρικά ραντεβού ή βραχυπρόθεσμη επίσημη φροντίδα, 

για την κάλυψη των εξαντλημένων άτυπων φροντιστών. 

Τελικά, το TV – AssistDem μειώνει την ανάγκη για επείγουσα ή/και θεσμοθετημένη 

φροντίδα για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, μειώνοντας το κόστος των 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και αυξάνοντας τη βιωσιμότητα των 

συστημάτων αυτών ενόψει της γήρανσης του πληθυσμού. Ο τελικός χρήστης 

εμπλέκεται εξαρχής από τις συσχετίσεις του πάσχοντα και τη συμμετοχή του 

συστήματος υγείας στην προσαρμογή και την εξατομίκευση της πλατφόρμας στα 

άτομα με άνοια. 

Ως εκ τούτου, ο κύριος σκοπός του TV – AssistDem είναι να αξιολογήσει ένα 

υποβοηθούμενο και ολοκληρωμένο σύστημα επίλυσης της κατ’ οίκον φροντίδας των 

ατόμων που πάσχουν από άνοια, βασισμένο σε ΤΕΠ για να αποδείξει ότι μπορεί να 

προσφέρει οφέλη στους πάσχοντες, στους φροντιστές τους και τα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η προτεινόμενη λύση ΤΕΠ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε κάθε νοικοκυριό στην Ευρώπη γύρω στο δεύτερο εξάμηνο 

του 2020. [42] [43] 
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4.2.8 PLAYTIME 

Το PLAYTIME είναι ένα πολυτροπικό σύστημα καθημερινής εκπαίδευσης, 

διάγνωσης και σύστασης στα πλαίσια ενός κοινωνικού δικτύου. Το έργο αναπτύσσει 

μια ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα, τη θεραπεία και τη διάγνωση των ατόμων 

που πάσχουν από άνοια. Το PLAYTIME παρακινεί με παιχνιδιάρικο τρόπο τον 

πάσχοντα να εκτελεί εξατομικευμένες ασκήσεις, προσανατολισμένες στο 

συναίσθημα, για την τόνωση των γνωστικών διαδικασιών, την αντιμετώπιση των 

σωματικών δραστηριοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξής του. 

Ο στόχος του συστήματος, είναι να παρακινήσει τους χρήστες με άνοια να εισέλθουν 

σε ένα κύκλο θετικής ανάδρασης της περιοδικής κατάρτισης με αισθητήρες, που 

επιτρέπουν την καθημερινή διάγνωση και τη λήψη συστάσεων, βάσει των δεδομένων 

που προτείνουν πιο εξατομικευμένες και καλύτερα προσαρμοσμένες ασκήσεις για τη 

βελτίωση της εκπαίδευσής τους.    

Το σύστημα του PLAYTIME αποτελείται από: 

 Ένα διαδραστικό χαλάκι. 

 Μία εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα. 

 Μία εργαλειοθήκη διαγνωστικών. 

 Ένα σοβαρό παιχνίδι για το φροντιστή. 

 Και μία εργαλειοθήκη συστάσεων. 

Οι επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι κοινωνικές δραστηριότητες έχουν 

σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην πρόοδο της άνοιας. Ένα βασικό πρόβλημα είναι το 

κίνητρο για την εκτέλεση των καθημερινών ασκήσεων. Επιπλέον, ένα άλλο βασικό 

πρόβλημα στην ανάπτυξη της γνώσης σχετικά με την άνοια και των επιπτώσεών της, 

είναι η έλλειψη αξιολόγησης της ψυχικής κατάστασης και των ψυχοφυσιολογικών 

εξαρτήσεων, καθώς εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Το κίνητρο προκαλείται 

κυρίως από την κοινωνική συγκέντρωση των ατόμων που πάσχουν από άνοια, για να 

παίξουν από κοινού με ένα διαδραστικό χαλάκι, χρησιμοποιώντας το IoT και το 

εξατομικευμένο περιεχόμενο του παιχνιδιού. Το παιχνίδι, προσαρμόζει τις απαιτήσεις 

της εγχώριας παιγνιώδους κατάρτισης του κάθε χρήστη χωριστά και μέσω αυτού 

εμπλέκεται ο τελικός χρήστης σε μια άπειρη σειρά αξιόπιστων κινήτρων.  

Με αυτή τη διαδραστική, πολυτροπική και ψηφιακή λύση ακολουθείται μία blue sea 

στρατηγική, που ικανοποιεί ταυτόχρονα τις παγκόσμιες τάσεις ψηφιοποίησης, 

παιχνιδοποίησης, εξατομίκευσης και δημογραφικών αλλαγών στην αναπτυσσόμενη 

αγορά φροντίδας, αποκατάστασης και διάγνωσης. Οι δοκιμές αξιολόγησης του 

συστήματος θα πραγματοποιηθούν σε μία προσέγγιση δύο σταδίων στην Αυστρία και 

την Ολλανδία. [44] [45] 
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4.2.9 Get Ready For Activity (GREAT) 

Το GREAT είναι ένα σύστημα που υποστηρίζει τα άτομα που πάσχουν από άνοια να 

ζήσουν στα σπίτια τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Βοηθά στην αναταραχή ή 

την απάθεια των πασχόντων και έτσι διευκολύνει το βάρος των φροντιστών τους. 

Μαθαίνει και προετοιμάζει τα άτομα που πάσχουν από άνοια για την καθημερινή 

τους ρουτίνα και τις δραστηριότητές τους, ενώ οι φροντιστές τους έχουν τη 

δυνατότητα να επηρεάζουν χειροκίνητα τις καταστάσεις περαιτέρω θετικά. Οι 

μονάδες του φωτισμού, του ήχου και του αρώματος που είναι τοποθετημένες σε ένα 

δωμάτιο, δημιουργούν αυτοματοποιημένες ατμόσφαιρες χώρου, με βάση των 

δεδομένων κίνησης (αισθητήρες κίνησης) και των φυσιολογικών μετρήσεων των 

ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους (π.χ. μη παρεμβατική παρακολούθηση της 

καρδιακής συχνότητας). Το σύστημα παρέχει μία cloud αρχιτεκτονική μάθησης, η 

οποία αξιολογεί τη διάθεση των ατόμων με άνοια (π.χ. διέγερση ή απάθεια), και μία 

εφαρμογή παρέμβασης για τους φροντιστές.  

Σκοπός του συστήματος είναι να βοηθήσει τα άτομα που πάσχουν από άνοια στην 

καθημερινή τους ρουτίνα, δημιουργώντας ατμόσφαιρα δωματίου που υποστηρίζει τα 

συναισθήματα, τη δραστηριότητα και τη διάθεσή τους. Έτσι, η δημιουργία 

ατμόσφαιρας δωματίου ελέγχεται από υπολογισμένα δεδομένα των προσώπων που 

συμμετέχουν στην καθημερινότητα τους. Αποτελείται από φως, ήχους και οσμές 

ώστε η ατμόσφαιρα του δωματίου να διαμορφώνεται έτσι που να προκαλεί βελτίωση 

της διάθεσης και της συμπεριφοράς τόσο στους πάσχοντες, όσο και στα άτομα που 

τους φροντίζουν.  

 

Εικόνα 5: Η αρχιτεκτονική του συστήματος GREAT.  
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Το σύστημα GREAT στοχεύει να αναπτύξει, να εφαρμόσει, να επικυρώσει καθώς και 

να προετοιμάσει την αγορά για ένα ευφυές, αρθρωτό και πειστικό περιβάλλον για να 

προετοιμάζει τους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια για νέες ή μεταβαλλόμενες 

δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας, βοηθώντας έτσι και τους λήπτες 

φροντίδας καθώς και τους φροντιστές τους. Η λύση του συστήματος GREAT θα 

περιλαμβάνει μονάδες φωτός, ήχων και αρωμάτων για τη δημιουργία ατμόσφαιρας 

χώρου που θα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: 

 Τη διατήρηση/αύξηση της ποιότητας ζωής των πασχόντων, ώστε να μπορούν 

να ζουν περισσότερο και ανεξάρτητα στο σπίτι τους με συναισθηματικά 

σταθεροποιητικά και συμπεριφοριστικά διεγερτικά περιβάλλοντα. 

 Την  υποστήριξη των φροντιστών για την προετοιμασία των ατόμων που 

πάσχουν από άνοια για τις δραστηριότητες και τις συμπεριφοριστικές 

διαθέσεις τους, με έξυπνα και εκπαιδευόμενα περιβάλλοντα μάθησης, που 

ως εκ τούτου θα ελαφρύνουν το βάρος της φροντίδας. 

 Την παροχή μιας αρθρωτής και κλιμακούμενης λύσης που ενσωματώνει 

απρόσκοπτα τα υπάρχοντα πρότυπα αυτοματοποίησης του σπιτιού.  

 Την εισαγωγή ενός παρατεταμένου επαναλαμβανόμενου προϊόντος και 

υπηρεσίας για τις ανάγκες των πασχόντων και των φροντιστών τους.  

 Την προσαρμογή στα εθνικά πρότυπα όσον αφορά την εφαρμογή του φωτός, 

του ήχου και της οσμής στους περιβάλλοντες χώρους για κλινική ή οικιακή 

ενσωμάτωση. 

 Το συνδυασμό ενός προσαρμοσμένου από το χρήστη συστήματος ευεξίας 

και δραστηριότητας, με αρθρωτή και εύκολη ενσωμάτωση που οδηγεί σε μία 

εμπορικά εφικτή λύση τόσο για την οικιακή, όσο και για την κλινική 

φροντίδα.    

Η καινοτόμος προσέγγιση του συστήματος επιτρέπει τον ορισμό χρονικού κύκλου, 

παρόμοιο με την έννοια του χρονομέτρου κύκλου ύπνου. Υποστηριζόμενο από 

αυτοματοποιημένους αλγορίθμους μάθησης, η απλή διεπαφή χρήστη παρέχει σε 

άτομα στα πρώιμα στάδια της άνοιας και τους φροντιστές τους τη δυνατότητα να 

ορίζουν χρονικά περιθώρια στα οποία θα πρέπει να προετοιμαστεί ένα συγκεκριμένο 

ερέθισμα δράσης. Εναλλακτικά, το χρονικό εύρος μπορεί να υπολογιστεί αυτόματα 

από τη διάρκεια μίας ενέργειας. Ακολουθώντας τις αντιλήψεις ενός συστήματος 

ελέγχου ανατροφοδότησης μάθησης, χρησιμοποιούνται μη αποδιοργανωτικοί 

αισθητήρες για τον προσδιορισμό της διάθεσης και των συναισθηματικών 

καταστάσεων  των προσώπων. Το φως, ο ήχος και η οσμή της ατμόσφαιρας του 

δωματίου, στη συνέχεια, συντίθεται δυναμικά ανάλογα με τις συναισθηματικές 

καταστάσεις, τη διάθεση και τη συμπεριφορά.  

Η μεθοδολογία του GREAT είναι δομημένη και ευθυγραμμισμένη γύρω από μία 

ισχυρή προσέγγιση με επίκεντρο τον χρήστη και με αρθρωτή προσέγγιση για την 

επίτευξη του υψηλότερου δυνατού βαθμού χρηστικότητας και ευελιξίας. Η 
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προγραμματισμένη επέκταση της μονάδας θα επεκτείνει την ήδη αναπτυγμένη και 

δοκιμασμένη μονάδα φωτισμού με τις λειτουργίες της.  

Το σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση σε περιορισμένο αριθμό ατόμων από το δίκτυο 

των πασχόντων (π.χ. μέλη της οικογένειας, φροντιστές, γιατρούς) και από  

μεμονωμένους και εύκολους στη χρήση ελέγχους από διαφορετικές διεπαφές 

χρηστών (π.χ. smartphone, tablet ή επιτραπέζιο υπολογιστή). Ως εκ τούτου, οι 

μετρήσεις δραστηριότητας των πασχόντων και τα αλληλεπιδραστικά στοιχεία 

απεικονίζονται σε αυτές τις διεπαφές χρήστη, σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα 

ευχρηστίας και προσβασιμότητας (π.χ. ISO 9241 [46], WCAG 2.0 [47]), 

εφαρμόζοντας μία προσέγγιση σχεδιασμού για όλους. Είναι εφικτή η ανάλυση, η 

αποθήκευση και η οπτικοποίηση δεδομένων μέσα σε ένα προστατευμένο περίβλημα 

της ιδιωτικής ζωής, όπου τα δεδομένα των αισθητήρων ελέγχονται από τους 

ιδιοκτήτες τους. Για τα επιλεγμένα δεδομένα ανταλλαγής τα κρυπτογραφικά 

πρωτόκολλα, όπως η κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση, η ψηφιακή υπογραφή και 

ο κώδικας κατακερματισμού, χρησιμοποιούνται ως μηχανισμοί προστασίας. Για την 

παροχή ενός ιδιαίτερα διαλειτουργικού, αρθρωτού και ευέλικτου συστήματος: 

 Θα συνδυαστεί το peer-to-peer δίκτυο με το δίκτυο που βασίζεται σε 

διακομιστές, για να δημιουργηθεί μία ισχυρή, αποδοτική, φορητή και 

συμβατή αρχιτεκτονική δικτύου. 

 Θα επιτραπεί η εύκολη ενσωμάτωση με τα τρέχοντα συστήματα διαύλου, 

όπως το EIB/ KNX, LM, DALI, EnOcean, BACnet, MODBUS, Beckhoff 

και EtherCAT. 

 Θα φροντιστεί η ετερογένεια του υλικού και θα επιτραπούν διαφορετικές 

τεχνολογίες επικοινωνίας, όπως Ethernet, ZigBee, Bluetooth, WLAN.   

 Θα εφαρμοστεί μία πολυεπίπεδη, αρθρωτή αρχιτεκτονική λογισμικού για να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαμόρφωση, κλιμάκωση και συντήρηση. 

 Θα χρησιμοποιηθεί μία ανοιχτή και τεκμηριωμένη διασύνδεση διεπαφής, για 

να δώσει σε τρίτους προγραμματιστές την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις 

δικές τους εφαρμογές για το αρθρωτό σύστημα. [48] [49]
 
 

4.2.10 Follow.Me 

Η πλατφόρμα Follow.Me στοχεύει στη δημιουργία ενός εύχρηστου συστήματος, για 

τον εντοπισμό ατόμων που πάσχουν από άνοια, την ικανοποίηση της επιθυμίας των 

οικείων τους να παρακολουθούν την θέση των πασχόντων προκειμένου να 

αποφεύγονται καταστάσεις κινδύνου και την παροχή πληροφοριών όταν φεύγουν από 

μία συγκεκριμένη περιοχή, όπως το σπίτι, τους γύρω δρόμους του σπιτιού, το 

νοσοκομείο κλπ.  

Το Follow.Me επιτρέπει την παρακολούθηση των κινήσεων των ατόμων με άνοια σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους χάρη στη συνεχή παρακολούθηση. Επιπλέον 
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μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα θέσης για στατιστική ανάλυση ή να ενεργήσει 

προληπτικά (σε προκαθορισμένες συνθήκες) και να στείλει συναγερμούς στους 

χειριστές. Οι τεχνολογίες GPS, Wi-Fi και Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης (BLE) 

[50] επιτρέπουν τον εντοπισμό σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους: οι έξυπνες 

μονάδες χρησιμοποιούν, εάν υπάρχει, το σήμα του GPS για την αποστολή των 

θέσεων του πάσχοντα στην πλατφόρμα Follow.Me όταν βρίσκεται σε ανοιχτή ή ημι-

ανοιχτή περιοχή. Από την άλλη πλευρά, εντός των κτιρίων πρέπει να εγκατασταθούν 

σημεία πρόσβασης Wi-Fi και προαιρετικές άγκυρες BLE σε στρατηγικές περιοχές: 

στην περίπτωση αυτή, ο εντοπισμός Wi-Fi/BLE, αν και λιγότερο ακριβής, επιτρέπει 

την επαρκή προσέγγιση της θέσης, με ένδειξη του εδάφους του κτιρίου. 

Τα αποτελέσματα του Follow.Me είναι μία ολοκληρωμένη λύση που αποτελείται 

από: 

 Μία εφαρμογή που αναπτύχθηκε για smartwatches διαθέσιμα στην αγορά 

(λειτουργικού iOS και Android) για τον εντοπισμό των ατόμων με άνοια σε 

εξωτερικό και σε εσωτερικό χώρο.       

 Ένα σύστημα εσωτερικής τοποθεσίας που βασίζεται σε μία καινοτόμο χρήση 

της τεχνολογίας Wi-Fi και BLE για τον εύκολο εντοπισμό των πασχόντων 

(GPS ιχνηλάτης). 

 Και μία εφαρμογή βασισμένη στο Cloud, διαθέσιμη για την οικογένεια και 

τους ιατρούς, που μπορεί να παράγει ένα ευρύ φάσμα συναγερμών και να 

εξασφαλίσει μία ταχεία και έγκαιρη επικοινωνία με τον πάσχοντα, μέσω της 

χρήσης υπολογιστών ή smartphones. 

Η εφαρμογή για smartwatches θα είναι διαθέσιμη για οποιαδήποτε smartwatch στην 

αγορά το άμεσο μέλλον, και όχι επέκταση σε smartphone, που θα χρησιμοποιηθεί από 

άτομα με άνοια με εύχρηστα χαρακτηριστικά και θα είναι άνετο να φορεθεί. Το 

smartwatch με GPS και ένα 3G μόντεμ θα είναι σε θέση να μοιράζεται τη θέση του 

πάσχοντα με τους γιατρούς και τα μέλη της οικογένειάς του, μέσω μίας web 

εφαρμογής και μίας κινητής εφαρμογής για πολλαπλές συσκευές. Μετά την εμφάνιση 

συναγερμού (εγκατάλειψη ασφαλούς περιοχής, αδράνεια κλπ), το σύστημα μπορεί να 

ενεργοποιήσει τις διαδικασίες συναγερμού στο smartwatch (φωνητικό μήνυμα, κλήση 

βίντεο, voip), συνδέοντας το χρήστη με ένα γιατρό ή ένα μέλος της οικογένειάς του, 

αλλά και παρέχοντάς του αυτόματη καθοδήγηση. Με βάση συγκεκριμένες ανάγκες, η 

διαμόρφωση του ρολογιού θα προσαρμόζεται έτσι ώστε να έχει χαμηλής 

κατανάλωσης προφίλ με ελάχιστους μεταδιδόμενους ραδιοφάρους ή υψηλής 

κατανάλωσης προφίλ με κοινή χρήση της θέσης του σε πραγματικό χρόνο.   

Το σύστημα επιτρέπει εύκολη διαμόρφωση μέσω ενός μηχανισμού κανόνων 

βασισμένου στην υπηρεσία IFTTT (If This, Then That). Η αρχιτεκτονική του 

βασίζεται σε cloud για να αποθηκεύεται και να μοιράζεται η θέση σε 

εξουσιοδοτημένες συσκευές. 

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, κυρίως τα μέλη της οικογένειας και οι φροντιστές των 

ατόμων με άνοια, έχουν πρόσβαση: 
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 Στην τοποθεσία. 

 Τις γεωγραφικές περιοχές. 

 Την ταχύτητα του ταξιδιού. 

 Το άνοιγμα/κλείσιμο του ρολογιού. 

 Τις παραμέτρους του σώματος (εάν υπάρχουν). 

Επιπλέον είναι σε θέση να δημιουργήσουν ασφαλείς περιοχές, μη ασφαλείς περιοχές 

και συναγερμούς όταν η συσκευή Follow.Me εγκαταλείπει μία δεδομένη τοποθεσία ή 

όταν φτάσει σε ένα δεδομένο μέρος. Επίσης, παρακολουθείται η ταχύτητα ταξιδίου 

και κατά συνέπεια θα στείλουν προειδοποιήσεις εάν ξεπεραστούν ορισμένα όρια. 

Άλλες προειδοποιήσεις περιλαμβάνουν πιθανή αφαίρεση του ρολογιού, πτώση του 

πάσχοντα, μακρά αδράνεια που οδηγεί σε πιθανό τραυματισμό.  

 

Εικόνα 6: Η αρχιτεκτονική του συστήματος Follow.Me.  

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και ρυθμίσεις πραγματοποιούνται μέσω μίας φιλικής 

προς το χρήστη εφαρμογής ιστού ή μίας εφαρμογής για κινητά, τόσο για συσκευές με 

λειτουργικό Android όσο και για iOS. Εάν είναι δυνατόν, οι εφαρμογές για κινητά 

περιλαμβάνουν τη δυνατότητα κειμένου ή την κλήση της συσκευής Follow.Me 

απευθείας από την εφαρμογή ή την αποστολή ειδοποίησης ώθησης σε πραγματικό 

χρόνο. Η εφαρμογή για κινητά μπορεί επίσης να λαμβάνει αυτόματα μηνύματα εάν το 

ρολόι εισέρχεται ή φεύγει από μια δεδομένη περιοχή ή εάν η ταχύτητα είναι πάνω 

από το όριο, για να ανιχνεύεται για παράδειγμα η γρήγορη οδήγηση. 

Το πρωτότυπο Follow.Me θα δοκιμαστεί σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες και σε δύο 

στάδια. Σημαντικό για το έργο είναι η συμμετοχή των τελικών χρηστών καθ’ όλη τη 
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διάρκεια του έργου, από την ανάλυση των απαιτήσεων, την τεχνολογία 

χρηστικότητας, το σχεδιασμό διεπαφών, τον προκαταρκτικό έλεγχο και την τελική 

αξιολόγηση. Οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαφορετικές ομάδες 

ενδιαφερόμενων τελικών χρηστών. Η μία ομάδα είναι η ομάδα των ατόμων με άνοια 

που χρησιμοποιούν το σύστημα Follow.Me. Και η άλλη ομάδα είναι η ομάδα των 

επίσημων και άτυπων φροντιστών που περιλαμβάνει την ομάδα κλινικών 

εμπειρογνωμόνων, φροντιστών καθώς και τα μέλη της οικογένειας των ατόμων που 

πάσχουν από άνοια. [51] [52]  

4.2.10 PErsonalizable assisTive Ambient monitoring and Lighting 

(PETAL) 

To PETAL είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει μία πλατφόρμα ικανή να 

αυξήσει την αυτονομία των ατόμων που πάσχουν από ήπια μορφής άνοια και να τους 

βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, 

στοχεύει να υποστηρίξει τα άτομα αυτά με χρήσιμα και χρησιμοποιήσιμα μέσα, για 

να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους και τον έλεγχο του τρόπου ζωής τους, 

παρέχοντάς τους σχετικές και προσαρμοσμένες πληροφορίες με διαισθητικό και 

φυσικό τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μίας έξυπνης πλατφόρμας, ικανής να 

παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών (κινήσεις, ομιλία, αλληλεπιδράσεις) και 

να υποστηρίζει τον εξατομικευμένο έλεγχο των φωτιστικών και των συσκευών στο 

περιβάλλον τους.  

Αρκετές ελεγχόμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ο επαρκής φωτισμός και η χρήση 

φωτεινών σημάτων χώρου μπορούν να αυξήσουν την αναγνώριση, τη 

συνειδητοποίηση του χώρου, τον οπτικό προσανατολισμό και το πώς να βρίσκουν τα 

πράγματα οι άνθρωποι. Επιπλέον, ένα επαρκές σύστημα φωτισμού μπορεί να 

βελτιώσει την ισορροπία, τη σταθερότητα και τον έλεγχο στάσης σε αυτά. 

Οι ευφυείς και διαισθητικές εφαρμογές Διαδικτύου επιτρέπουν στους υπεύθυνους 

φροντίδας των πασχόντων να προσαρμόζουν εξ’ αποστάσεως, ανάλογα με το 

περιβάλλον, τη βοήθεια των ασθενών απευθείας στο περιβάλλον τους, με στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση του κόστους παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης. Το έργο παρέχει στους φροντιστές εργαλεία για την τελειοποίηση της 

συμπεριφοράς του σπιτιού και των συναφών υπηρεσιών του, στην καθοδήγηση των 

ατόμων με άνοια στις δραστηριότητές τους και στην κατάλληλη και προσαρμοστική 

αντίδραση στη συμπεριφορά τους, στις μεταβαλλόμενες ικανότητές τους, στο 

περιβάλλον και στα διαθέσιμα χαρακτηριστικά των συσκευών. Σε αυτά τα σενάρια 

είναι σημαντικό να παρέχεται εξατομικευμένη υποστήριξη σύμφωνα με την 

καθημερινή ρουτίνα, τα πρότυπα, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων 

ατόμων. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα με ήπια μορφής άνοια 

να παραμείνουν προσανατολισμένα στο τι συμβαίνει ή σε αυτό που πρέπει να κάνουν, 

παρέχοντας έξυπνη υποστήριξη ικανή να ελέγχει συσκευές  με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
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οδηγούν με ευελιξία την προσοχή και τη συμπεριφορά τους στην επίτευξη των 

στόχων τους.      

Η πλατφόρμα του PETAL βελτιώνει το χωροταξικό και χρονικό προσανατολισμό των 

ατόμων με άνοια, μέσω δυναμικών συστημάτων φωτισμού που στοχεύουν στην 

υποστήριξη και τη βελτίωση της κινητικότητας των πασχόντων, ενθαρρύνοντας 

εγκαίρως την προσοχή και με στοχευόμενο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να 

διεκπεραιώνουν σωστά τις δραστηριότητές τους, μέσω της αυτόματης μεταβολής της 

ποιότητας και της ποσότητας του φωτός και άλλων περιβαλλοντικών ερεθισμάτων. 

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η παροχή διαφόρων 

χρωματικών διαμορφώσεων περιβαλλοντικού φωτισμού για τη διέγερση θετικής 

διάθεσης των πασχόντων και την άμβλυνση τυχόν επεισοδίων διέγερσης ή 

ευερεθιστικότητας που είναι κοινά στα άτομα με άνοια. Άλλες λειτουργίες που 

συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα εκτός από τον φωτισμό, όπως το τηλεχειριστήριο 

έξυπνων οικιακών συσκευών και υπολογιστικών συσκευών. Η πλατφόρμα θα 

χρησιμοποιεί επίσης μια σειρά αισθητήρων για την παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος και τη συμπεριφορά του χρήστη, για τον εντοπισμό οποιονδήποτε 

παρεκκλίσεων και την κατάλληλη λειτουργία (π.χ. μηνύματα για την ειδοποίηση των 

μελών της οικογένειας ή των βοηθών κλπ). Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες 

μιλούν καθώς και τι λένε θα παρακολουθείται ώστε να εντοπίζεται καλύτερα η 

διάθεση και η κατάσταση τους και να παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σε όσους 

τους βοηθούν. 

 

Εικόνα 7: Γενική περιγραφή του συστήματος PETAL.  

Σημαντικές μετρήσεις επιτυχίας είναι η ευελιξία, το κόστος και το όφελος της 

προτεινόμενης λύσης σε σχέση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις. Η προβλεπόμενη 

λύση μπορεί να συμβάλει στην υποστήριξη διαφόρων ομάδων δικαιούχων, όπως τα 

άτομα που πάσχουν από άνοια, ο άτυποι φροντιστές τους και το εργατικό δυναμικό 

της υγείας. [53] [54]  
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4.3 Αξιολόγηση χαρακτηριστικών  

Όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, έτσι κι εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα 

προτεινόμενα συστήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, κατατάσσονται στις εξής 

τρεις κατηγορίες:  

 Συστήματα τα οποία τα φοράει πάνω του ο άνθρωπος (wearable). 

 Συστήματα που τα φέρει πάνω του ο άνθρωπος (π.χ. smartphone). 

 Συστήματα αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον υπολογιστή. 

Όλα τα συστήματα που προαναφέρθηκαν, κατά κύριο λόγο στοχεύουν στον 

φροντιστή και στην υποστήριξη του και όχι στην υποστήριξη του ίδιου του πάσχοντα. 

Επίσης, όλα τα συστήματα απευθύνονται στην υποστήριξη των ατόμων στο αρχικό 

στάδιο του συνδρόμου, ενώ για τα υπόλοιπα στάδια δεν έχει αναφερθεί κάτι. 

Παρατηρείται ωστόσο, πως το ευρύτερο πεδίο δραστηριοποίησης για τα άτομα με 

άνοια είναι τα παιχνίδια, γεγονός που χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό την εκπαίδευσή 

τους, η οποία είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα άτομα αυτά. Τέλος, όσο 

αφορά τη διεπαφή επικοινωνίας του ανθρώπου με τον υπολογιστή, στην πλειοψηφία 

τους τα συστήματα, ακολουθούν τα στερεότυπα, εκτός ελαχίστων τα οποία όμως 

θέτουν ορισμένα ηθικά διλλήματα.  

Ως εκ τούτου, απαιτούνται να προταθούν και να αναπτυχθούν λύσεις, οι οποίες κατά 

κύριο λόγο θα έχουν ως επίκεντρο πρώτα τον ίδιο τον πάσχοντα, και έπειτα τους 

φροντιστές του, ενώ παράλληλα θα μπορούν να τον υποστηρίζουν όχι μόνο στο 

αρχικό στάδιο του συνδρόμου, αλλά για όσο το δυνατό περισσότερο χρονικό 

διάστημα γίνεται. Επομένως, χρειάζεται η δημιουργία νέων τύπων διεπαφών 

αλληλεπίδρασης του ατόμου με τα υπολογιστικά/πληροφοριακά συστήματα, τα οποία 

εκείνα θα προσαρμόζονται γύρω από το άτομο που πάσχει  από άνοια, και όχι να 

προσαρμόζεται το άτομο γύρω από το σύστημα, με βάση τη λειτουργία του.  
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Πίνακας 2: Τα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν τις προτεινόμενες λύσεις για την 

υποβοήθηση ατόμων με άνοια. 

  

 

Αισθητήρες 

Έξυπνες 

Συσκευές (ηχεία, 

smartwatch κλπ) 

 

 

Η/Υ 

 

 

Tablet 

 

 

Smartphone 

 

 

TV 

 

Πλατφόρμα 

υπηρεσιών/ 

εφαρμογών 

ROSETTA        

ALADDIN        

Cogknow Day 

Navigator 
       

ENABLE        

My Life        

TV- 

AssistDem 
       

PLAYTIME        

GREAT        

Follow.Me        

PETAL        
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5. Καθορισμός πρωτότυπου συστήματος υποβοήθησης 

ηλικιωμένων από το οικιακό περιβάλλον 

5.1 Εισαγωγή 

Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat [55], ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1
η
 

Ιανουαρίου 2016 ανερχόταν στα 510,3 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 19,2% 

αποτελούνταν από άτομα άνω των 65 ετών. Το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 

ετών αυξήθηκε σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού παρουσίασε άνοδο 

κατά 0,3% σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του 2015 και κατά 2,4% συγκριτικά 

με πριν από 10 χρόνια. Στη χώρα μας το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών 

ανέρχεται στο 21,3% του συνολικού πληθυσμού της. Επιπλέον, το 2% του 

πληθυσμού της Ελλάδος ηλικίας 65-74 ετών έχει άνοια, ποσοστό το οποίο αυξάνεται 

στο 19% για τις ηλικίες 75-84 ετών και ανέρχεται στο 42% για ηλικίες 85 ετών και 

άνω. [56] Επίσης, σύμφωνα με μία εκτίμηση του Alzheimer’s Disease International 

[33], υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα το 2010 τα άτομα με άνοια ανερχόταν στα 

196.000, το 2030 αναμένεται ότι θα φτάσουν τα 276.000
 
και το 2050 τα 365.000.  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, οδήγησαν στην ιδέα για την ανάπτυξη ενός συστήματος 

υποβοήθησης ηλικιωμένων στο οικιακό τους περιβάλλον, που έχει ως στόχο την 

υποστήριξη, την προστασία, την ευημερία και τη διατήρηση της υγείας και των 

λειτουργικών τους ικανοτήτων. Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από επιμέρους 

υποσυστήματα τα οποία θα λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά θα έχουν και τη 

δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα υποσυστήματα αφορούν την ασφάλεια 

των ηλικιωμένων εντός των ορίων της οικίας τους, την ευημερία τους και την 

υποστήριξή τους. 

 

5.2 Υποσύστημα ασφάλειας 

Αποτελείται από αισθητήρες χώρου για τον έλεγχο των κινήσεων εντός του σπιτιού, 

αισθητήρες στις εξόδους της κατοικίας ένα έξυπνο ηχείο και ένα κουμπί πανικού. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι επιθυμητές προδιαγραφές, όπως έχουν καθοριστεί από 

προαναφερόμενα ερευνητικά προγράμματα και υλοποιήσεις. Έτσι, οι αισθητήρες που 

θα βρίσκονται τοποθετημένοι στον εσωτερικό χώρο της κατοικίας του ηλικιωμένου 

ατόμου, θα είναι αισθητήρες για την ανίχνευση των κινήσεων του. Με αυτό τον 

τρόπο, το υποσύστημα θα ανιχνεύει οποιαδήποτε δραστηριότητα - κίνηση του ατόμου 

τρίτης ηλικίας. Σε περίπτωση μη εντοπισμού κινήσεων του ατόμου για κάποιο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τους αισθητήρες, το υποσύστημα αναλαμβάνει 

έναν άλλο «ρόλο», αυτόν της επικοινωνίας με τον ηλικιωμένο. Με τη χρήση ενός 

έξυπνου ηχείου, το υποσύστημα θα κάνει κάποιες συγκεκριμένες και 

προκαθορισμένες ερωτήσεις προς τον ηλικιωμένο, για το εάν είναι καλά στην υγεία 
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του. Αν ο ηλικιωμένος απαντήσει, με μία προκαθορισμένη για το σύστημα απάντηση, 

πως είναι καλά, τότε το υποσύστημα δεν εκτελεί κάποια ενέργεια. Εάν όμως το άτομο 

τρίτης ηλικίας δεν απαντήσει καθόλου στην ερώτηση του έξυπνου ηχείου, ή 

απαντήσει με κάποια προκαθορισμένη απάντηση για το σύστημα πως δεν είναι καλά 

στην υγεία του, τότε το υποσύστημα αναλαμβάνει να ενημερώσει τα οικεία του 

πρόσωπα, πως κάτι του έχει συμβεί. 

Επιπλέον, για να καταστεί το υποσύστημά μας περισσότερο «ευφυές» και να 

αποφευχθούν λανθασμένοι «συναγερμοί» κινδύνου, θα γίνεται κατά την εγκατάστασή 

του στην κατοικία του ηλικιωμένου ένας διαχωρισμός των δωματίων του σπιτιού σε 

δύο κατηγορίες, ανάλογα το πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο χώρος αυτός. Για 

παράδειγμα, οι αισθητήρες ανίχνευσης κινήσεων μπορεί να μην καταγράφουν κάποια 

κίνηση για αρκετό χρονικό διάστημα σε ένα χώρο του σπιτιού που έχει χαρακτηριστεί 

ως «χαμηλού κινδύνου», όπως είναι ένα υπνοδωμάτιο. Γεγονός που θα οδηγήσει το 

υποσύστημά μας να μην προβεί σε ειδοποίηση των οικείων ατόμων του ηλικιωμένου, 

καθώς το πιο πιθανό είναι να έχει ξαπλώσει. Από την άλλη πλευρά, αν οι αισθητήρες 

ανίχνευσης κινήσεων δεν καταγράφουν κάποια κίνηση σε ένα χώρο του σπιτιού που 

έχει χαρακτηριστεί ως «υψηλού κινδύνου», όπως για παράδειγμα είναι ο χώρος του 

μπάνιου, τότε το υποσύστημα θα προβεί σε άμεση ενημέρωση των οικείων του 

ατόμων.                   

Οι αισθητήρες που θα τοποθετηθούν στις εξόδους της κατοικίας, θα έχουν ως στόχο 

να ενημερώνουν τα οικεία πρόσωπα του ηλικιωμένου, ότι το συγκεκριμένο άτομο 

βγήκε από τα «όρια» του σπιτιού (geofencing), με σκοπό να τους γίνει γνωστό άμεσα 

ότι έχει βγει εκτός του σπιτιού κι έτσι ο εντοπισμός του να γίνει άμεσα και έγκαιρα 

(geolocation).  

Το κουμπί πανικού (panic button), θα είναι ένα κουμπί το οποίο θα φέρει πάνω του το 

άτομο της τρίτης ηλικίας (wearable device), με σκοπό να καλεί άμεσα σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης κάποιο από τα οικεία του πρόσωπα.  

Στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, υλοποιήθηκαν μόνο η τυπική 

υποδομή και οι βασικές λειτουργίες. Δηλαδή, με την τοποθέτηση συστημάτων 

βασισμένων σε Raspberry Pi, προκειμένου να μετρείται η ισχύς του σήματος 

Bluetooth του ηλικιωμένου και με αυτό τον τρόπο να δημιουργηθεί ένας εικονικός 

χώρος δράσης. Στην περίπτωση που κάποιος από τους αισθητήρες δεν λαμβάνει 

καθόλου ισχύ σήματος από τον ασθενή, δημιουργείται warning που υποδηλώνει την 

αποχώρηση του ηλικιωμένου από το πεδίο δράσης. Αν από το σύνολο των 

αισθητήρων ληφθούν ισάριθμα warnings, υποδηλώνεται η αποχώρηση του 

ηλικιωμένου από την οικία του, οπότε δημιουργείται σήμα alarm. Σε αυτή την 

περίπτωση υλοποιείται η υποδομή geofencing, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει 

μετρήσιμη ισχύς σήματος Bluetooth, αξιοποιούνται οι μετρήσεις όλων των 

αισθητήρων προκειμένου μέσω του τριγωνισμού, να δημιουργηθεί πληροφορία θέσης 
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(geolocation). Για λόγους επίδειξης, το σύστημα περιορίστηκε σε λίγους τέτοιους 

αισθητήρες. 

Αξιοποιώντας περαιτέρω τους αισθητήρες θέσης, όπως περιγράφτηκαν παραπάνω, 

είναι δυνατή και η επιβεβαίωση κίνησης του ηλικιωμένου, μέσω της διαφοράς της 

ισχύος σήματος στο πεδίο του χρόνου. 

Επιπλέον, δεν δημιουργήθηκε η λειτουργία της φωνητικής επικοινωνίας του 

ηλικιωμένου μέσω του έξυπνου ηχείου, καθώς δεν έχει αποδειχτεί ακόμα ότι μια 

τέτοια επιλογή θα βοηθήσει τον ηλικιωμένο και δεν θα του προκαλέσει σύγχυση. 

Επίσης, δεν μελετήθηκε η περίπτωση του panic button καθώς οι μόνες λύσεις για την 

υλοποίηση (μικρά σε διάσταση έξυπνα κουμπιά) ήταν ακριβές και μη διαθέσιμες 

κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας. 

 

5.3 Υποσύστημα ευημερίας 

Το συγκεκριμένο υποσύστημα αποτελείται από αισθητήρες τους οποίους θα φέρει 

πάνω στα ρούχα του το ηλικιωμένο άτομο και από αισθητήρες που θα τοποθετηθούν 

σε «κρίσιμα» σημεία του σπιτιού.  

Οι αισθητήρες που θα υπάρχουν στα ρούχα του ατόμου τρίτης ηλικίας (wearable 

devices) θα μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του, σε περίπτωση που 

το ηλικιωμένο άτομο έχει τραπεί σε φυγή από το σπίτι του, για να καταστεί εύκολος 

και ακριβής ο εντοπισμός του (geolocation).      

Οι αισθητήρες που θα τοποθετηθούν στα «κρίσιμα» σημεία του σπιτιού, θα είναι 

κατά κύριο λόγο στο χώρο της κουζίνας και θα αποσκοπούν στον έλεγχο και τη 

διαχείριση διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών. Για παράδειγμα, θα τοποθετηθούν 

αισθητήρες οι οποίοι θα ανιχνεύουν αν κάποια εστία της κουζίνας έχε παραμείνει 

ανοιχτό χωρίς να υπάρχει κάποιο σκεύος πάνω της, ή ακόμα και αν υπάρχει κάποιο 

σκεύος πάνω της, το οποίο είναι ξεχασμένο και έχει υπερθερμανθεί. Σε αυτή λοιπόν 

την περίπτωση, το υποσύστημα θα έχει τη δυνατότητα είτε να ειδοποιήσει τους 

ενοίκους του σπιτιού ότι κάποια συσκευή παραμένει άσκοπα ανοιχτή, είτε ακόμη και 

να διακόψει τη λειτουργία της συγκεκριμένης ηλεκτρικής συσκευής. 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, δεν ήταν δυνατή η ενσωμάτωση 

φορετών υποσυστημάτων λόγω κόστους και διαθεσιμότητας. Παρόλα αυτά 

καταγράφεται στις επιθυμητές προδιαγραφές, προκειμένου να αξιοποιηθεί η 

πληροφορία στο μέλλον σε μια ολοκληρωμένη υλοποίηση του συστήματος. 
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5.4 Υποσύστημα υποστήριξης 

Το υποσύστημα υποστήριξης απαρτίζεται από μία συσκευή υπενθύμισης για τη λήψη 

των φαρμάκων και από μία ειδικά σχεδιασμένη υποδομή για την αναγνώριση των 

οικείων προσώπων, όταν το ηλικιωμένο άτομο πάσχει από άνοια. 

Η συσκευή υπενθύμισης για την φαρμακευτική αγωγή του ηλικιωμένου είναι μία 

συσκευή η οποία θα ρυθμίζεται ανάλογα στις ανάγκες του, και θα αναπαράγει ένα 

χαρακτηριστικό ήχο τις ώρες της ημέρας που πρέπει να πάρει κάποιο από τα φάρμακά 

του.  

Η υποδομή αναγνώρισης των οικείων προσώπων ενός ηλικιωμένου ατόμου που 

πάσχει από άνοια, είναι μία ειδικά σχεδιασμένη υποδομή που έχει επίκεντρο τον ίδιο 

τον πάσχοντα. Η λειτουργία του είναι να αναπαράγει χαρακτηριστικούς ήχους για 

κάθε ένα από τα οικεία πρόσωπα του πάσχοντα ηλικιωμένου, ώστε να τον βοηθούν οι 

ήχοι αυτοί να αναγνωρίζει με περισσότερη ευκολία ποιο αγαπημένο του πρόσωπο 

έχει  μπροστά του. Η επίτευξη της αναπαραγωγής του σωστού χαρακτηριστικού ήχου 

για κάθε ένα από τα οικεία πρόσωπα του ηλικιωμένου, γίνεται με τη χρήση ενός 

έξυπνου ηχείου και μιας συσκευής αναγνώρισης. Το έξυπνο ηχείο θα βρίσκεται στο 

χώρο του ηλικιωμένου και θα αναπαράγει τους αντίστοιχους χαρακτηριστικούς 

ήχους. Ενώ την συσκευή αναγνώρισης θα την φέρουν πάνω τους τα οικεία πρόσωπα 

(wearable device), καθώς εκείνη είναι που θα λειτουργεί ως μοναδικό αναγνωριστικό 

για τον καθένα. Έτσι, κάθε φορά που ένα από ένα από τα οικεία πρόσωπα του 

ηλικιωμένου ατόμου θα εισέρχεται στο σπίτι του, η συσκευή αναγνώρισής του θα 

αναγνωρίζεται από το έξυπνο ηχείο και αυτό θα αναπαράγει τον αντίστοιχο 

χαρακτηριστικό ήχο, για το συγκεκριμένο άτομο, ο οποίος θα λειτουργήσει ως 

ερέθισμα για τον ηλικιωμένο που πάσχει από άνοια. 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής εργασίας, επιλέχτηκε να 

υλοποιηθεί μόνο το σύστημα της αναγνώρισης του οικείου προσώπου, καθώς 

υπάρχουν ήδη στο εμπόριο συσκευές υπενθύμισης λήψης της δόσης των φαρμάκων. 

Αντίθετα, το υποσύστημα της αναγνώρισης του οικείου προσώπου αποτελεί 

καινοτομική λύση και δεν υπάρχει σχετική αναφορά στη διεθνή επιστημονική 

βιβλιογραφία. 

 

5.5 Σχολιασμός 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, κάθε υποσύστημα του συστήματος, αλλά και κάθε 

υπομονάδα ενός υποσυστήματος, επικοινωνεί με τα υπόλοιπα υποσυστήματα και τις 

υπομονάδες του συστήματος, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα. Σκοπός 

μας είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο θα βοηθά και θα διευκολύνει τόσο τον 

ηλικιωμένο, όσο και τους φροντιστές/οικείους του. Θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις 



Έξυπνο σύστημα υποβοήθησης ηλικιωμένων από το οικιακό περιβάλλον 

 

54 

ανάγκες και τις απαιτήσεις του ατόμου της τρίτης ηλικίας. Θα είναι εύχρηστο και 

λειτουργικό για τον ηλικιωμένο, καθώς χρησιμοποιούνται μη επεμβατικές και 

ελάχιστα ενοχλητικές τεχνολογίες. Θα είναι ένα σύστημα εύκολο στην εγκατάστασή 

του και σχεδόν αόρατο, αφού όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν δεν 

καταλαμβάνουν χώρο στο σπίτι. Και τέλος, θα είναι οικονομικό καθώς σκοπός μας 

είναι να βοηθηθούν από την πρόοδο της τεχνολογίας όσο το δυνατόν περισσότερο τα 

ηλικιωμένα άτομα και οι οικείοι τους, με όσο το δυνατό πιο ανέξοδο τρόπο.    

 

Πίνακας 3: Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που απαρτίζουν τα υποσυστήματα του 

πρωτότυπου έξυπνου συστήματος υποβοήθησης ηλικιωμένων. 

 Υποσύστημα 

ασφάλειας 

Υποσύστημα 

ευημερίας 

Υποσύστημα 

υποστήριξης 

Αισθητήρες    

Έξυπνο ηχείο    

Wearable devices    

Panic button    

Smartphone    

Έξυπνες συσκευές    

 

Στις ακόλουθες εικόνες παρουσιάζεται μια προτεινόμενη εγκατάσταση των τριών (3) 

υποσυστημάτων, σε μια τυπική οικία (όσο αφορά τους χώρους) ενός ηλικιωμένου 

ατόμου ή ηλικιωμένου ζευγαριού. 

 

Εικόνα 8: Το υποσύστημα ασφάλειας κατανεμημένο στους χώρους της οικίας. 
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Εικόνα 9:Το υποσύστημα υποστήριξης κατανεμημένο στους χώρους της οικίας. 

 

 

Εικόνα 10:Το υποσύστημα ευημερίας κατανεμημένο στους χώρους της οικίας. 

Ενδεικτικά ανά δωμάτιο, η εγκατάσταση θα μπορούσε να αναπαρασταθεί όπως 

φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες.  

 



Έξυπνο σύστημα υποβοήθησης ηλικιωμένων από το οικιακό περιβάλλον 

 

56 

 

Εικόνα 11: Στο χώρο της κουζίνας έχει τοποθετηθεί πάνω από τις εστίες της ηλεκτρικής 

κουζίνας η συσκευή Σ4 του υποσυστήματος ευημερίας, ενώ πάνω στο ψυγείο βρίσκεται 

το έξυπνο ηχείο του υποσυστήματος υποστήριξης.   

 

Εικόνα 12: Στο χώρο του υπνοδωματίου έχει τοποθετηθεί πάνω στη ντουλάπα το έξυπνο 

ηχείο του υποσυστήματος υποστήριξης. 
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Εικόνα 13: Στο χώρο του σαλονιού έχει τοποθετηθεί πάνω στο κομοδίνο η συσκευή Σ3 

του υποσυστήματος ευημερίας για την παρακολούθηση των συνθηκών του δωματίου, 

πάνω στο τραπέζι του σαλονιού βρίσκεται το έξυπνο ηχείο του υποσυστήματος 

υποστήριξης, ενώ κοντά στην μπαλκονόπορτα βρίσκεται το υποσύστημα ασφάλειας. 

 

Εικόνα 14: Στην τραπεζαρία έχει τοποθετηθεί κοντά στην έξοδο το υποσύστημα 

ασφαλείας, ενώ πάνω στο ψυγείο βρίσκεται το έξυπνο ηχείο του υποσυστήματος 

υποστήριξης.  
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6. Εξαγωγή απαιτήσεων συστήματος 

6.1 Η αναγκαιότητα της εξαγωγής των απαιτήσεων του συστήματος 

Αναφερόμενοι στην εξαγωγή των απαιτήσεων, ουσιαστικά μιλάμε για την 

προσπάθειά μας να περιγράψουμε το πρόβλημα που μας απασχολεί προκειμένου να 

το κατανοήσουμε.  

Αμέσως μετά όμως, γεννάται το ερώτημα γιατί χρειάζεται να προσδιορίσουμε αυτές 

τις απαιτήσεις. Η απάντηση είναι ότι με αυτό τον τρόπο καταγράφουμε κάθε 

χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί από το σύστημα, και περιγράφεται 

με σαφήνεια και απλότητα έτσι ώστε να είναι δυνατή τόσο η υλοποίηση όσο και ο 

έλεγχος/επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του συστήματος. Με τη διαδικασία αυτή: 

1. Ορίζονται με σαφήνεια οι ανάγκες, πριν ακόμη ξεκινήσει η σχεδίαση του 

συστήματος. 

2. Ορίζεται με σαφήνεια η λειτουργικότητα που θα παρέχει το σύστημα. 

3. Γίνεται η περιγραφή της διαδικασίας χειρισμού των ανεπιθύμητων 

καταστάσεων. 

4. Προδιαγράφονται οι μη λειτουργικοί και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που 

υφίστανται και πρέπει να τηρούνται. 

5. Γίνεται τεκμηρίωση της επιθυμητής χρήσης του συστήματος. 

Πίνακας 4: Καταγραφή επιθυμητών στοιχείων των επιμέρους υποσυστημάτων. 

1. Υποσύστημα ασφάλειας 2. Υποσύστημα ευημερίας 3. Υποσύστημα 

υποστήριξης 

Α. Σύστημα Αισθητήρων 

1. Εγγύτητας 1. Θερμοκρασίας - 

2. Κίνησης 2. Υγρασίας - 

- 3. Έλεγχος φωτισμού - 

- 4. Παλμών - 

- 5. Υπέρυθρων - 

Β. Σύστημα Επικοινωνίας 

1. Wi-Fi - 1. Wi-Fi 

- - 2. Bluetooth 

Γ. Σύστημα Ενεργοποιητών 

1. Συναγερμός - 1. Κουτί φαρμάκων 

2. Κουμπί πανικού - 2. Έξυπνο ηχείο 

3. Έξυπνο ηχείο - - 

Δ. Πληροφοριακό Σύστημα 
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6.2 Το μοντέλο ποιότητας λογισμικού McCall 

Η ποιότητα του λογισμικού είναι σημαντική, καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε 

ορισμένα συστήματα, όπως τα ενσωματωμένα συστήματα, τα συστήματα 

πραγματικού χρόνου, τα συστήματα ελέγχου κ. ά. Η ποιότητα ενός λογισμικού, 

ορίζεται από το σύνολο των χαρακτηριστικών του, που εμπεριέχονται σε ένα 

συγκεκριμένο μοντέλο ποιότητας.  

Το μοντέλο ποιότητας λογισμικού McCall γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των χρηστών 

και των προγραμματιστών των συστημάτων, εστιάζοντας σε ένα αριθμό παραγόντων 

ποιότητας λογισμικού που υποδεικνύουν τις απόψεις τόσο των χρηστών, όσο και των 

προγραμματιστών. Η προσαρμοσμένη, στα χαρακτηριστικά του συστήματος της 

πτυχιακής εργασίας, δομή του μοντέλου ποιότητας McCall είναι τρεις μεγάλες 

κατηγορίες (αναθεώρηση προϊόντος, προϊόν μετάβασης, λειτουργία προϊόντος), όπου 

κάθε τύπος χαρακτηριστικών ποιότητας αποτελείται από ένα σύνολο γνωρισμάτων. Η 

κατηγορία της αναθεώρησης του προϊόντος αποτελείται από τη δυνατότητα 

συντήρησης, ευελιξίας και δοκιμής. Η κατηγορία της μετάβασης, αποτελείται από τη 

φορητότητα, την επαναχρησιμοποίηση και τη διαλειτουργικότητα. Ενώ η κατηγορία 

της λειτουργίας του προϊόντος, αποτελείται από την ορθότητα, την αξιοπιστία, τη 

χρηστικότητα, την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα. [57]  

 

Εικόνα 15: Το προσαρμοσμένο μοντέλο ποιότητας λογισμικού McCall. 
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6.3 Κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων 

Οι απαιτήσεις του συστήματος διαφοροποιούνται ως εξής: 

6.3.1  Απαιτήσεις του χρήστη (Α.Χ) 

Σε αυτές περιγράφονται με απλή και φυσική γλώσσα οι υπηρεσίες που παρέχει το 

σύστημα, καθώς και οι λειτουργικοί περιορισμοί του. Στο υπό σχεδίαση σύστημά μας 

αυτές είναι: 

Α.Χ.1. Να σχεδιαστεί ένα οικιακό σύστημα υποβοήθησης ηλικιωμένων 

ατόμων. 

Α.Χ.2. Να αναγνωρίζεται η θέση του.     

Α.Χ.3. Να αναγνωρίζεται η ταυτότητά του. 

Α.Χ.4. Να εντοπίζεται η πρόσβασή του σε κάποιο χώρο. 

Α.Χ.5.  Συσχετισμός των δεδομένων με τον χρήστη. 

Α.Χ.6. Διαχείριση των χρηστών. 

 

6.3.2  Απαιτήσεις του συστήματος (Α.Σ) 

Σε αυτές περιγράφονται τι πρέπει να υλοποιηθεί: 

Α.Σ.1. Κεντρικοποιημένο οικιακό σύστημα. 

Α.Σ.2. Σύστημα χαμηλού κόστους. 

Α.Σ.3. Σύστημα μικρού όγκου. 

Α.Σ.4. Αρθρωτό σύστημα, το οποίο αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα 

οποία συνδυαζόμενα αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα. 

Α.Σ.5.  Ικανοποιητική υπολογιστική ισχύ. 

Α.Σ.6. Σύνδεση με δίκτυο αισθητήρων. 

Α.Σ.7. Υποστήριξη οικιακών πρωτοκόλλων επικοινωνίας (Wi-Fi, Bluetooth, 

ZigBee, 4G). 

Α.Σ.8. Δυνατότητα σύνδεσης και ελέγχου των ενεργοποιητών.  

6.3.3  Λειτουργικές απαιτήσεις (Λ.Α) 

Σε αυτές περιγράφεται τι ακριβώς κάνουν οι λειτουργίες του συστήματος. Στο υπό 

σχεδίαση σύστημά μας, αυτές είναι: 

Λ.Α.1. Μέτρηση των περιβαλλοντικών τιμών (υγρασία, θερμοκρασία). 

Λ.Α.2. Αποθήκευση των περιβαλλοντικών τιμών. 

Λ.Α.3. Αποστολή στο διαδίκτυο των περιβαλλοντικών τιμών. 

Λ.Α.4. Μέτρηση των οικιακών παραμέτρων (οικιακές ηλεκτρικές συσκευές). 

Λ.Α.5. Αποθήκευση των οικιακών παραμέτρων. 

Λ.Α.6. Αποστολή στο διαδίκτυο των οικιακών παραμέτρων. 

Λ.Α.7. Ενεργοποίηση συναγερμού. 

Λ.Α.8. Ενεργοποίηση προειδοποίησης. 

Λ.Α.9. Αποστολή ειδοποίησης. 

Λ.Α.10. Ανίχνευση σήματος Bluetooth. 
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Λ.Α.11. Ενεργοποίηση έξυπνου ηχείου. 

Λ.Α.12. Αποστολή των στοιχείων του χρήστη στο διαδίκτυο (cloud). 

Λ.Α.13. Πραγματοποίηση επεξεργασίας στοιχείων θέσης του χρήστη. 

Λ.Α.14. Εξαγωγή συμπεράσματος για πτώση. 

Λ.Α.15. Έλεγχος εξόδου από την ελεγχόμενη ζώνη. 

Λ.Α.16. Ρύθμιση των παραμέτρων του δωματίου. 

Λ.Α.17. Εξασφάλιση απορρήτου/ασφάλειας. 

6.3.4  Μη λειτουργικές απαιτήσεις (Μ.Λ) 

Σε αυτές περιγράφονται με ακρίβεια οι περιορισμοί στις λειτουργίες του συστήματος. 

Στο υπό σχεδίαση σύστημά μας, είναι οι ακόλουθες: 

Μ.Λ.1. Τοποθέτηση σε οικιακό περιβάλλον. 

Μ.Λ.2. Ανθεκτικότητα των αισθητήρων και σε εξωτερικό περιβάλλον. 

Μ.Λ.3. Ανθεκτικότητα των ενεργοποιητών σε εξωτερικό περιβάλλον. 

Μ.Λ.4. Χρονική δειγματοληψία ανά 1΄. 

Μ.Λ.5. Διατήρηση όγκου δεδομένων έως 3 TB. 

Μ.Λ.6. Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας 0,1 C. 

Μ.Λ.7. Ακρίβεια μέτρησης υγρασίας. 
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7. Σχεδίαση συστήματος 

7.1 Εισαγωγή 

Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω το σύστημα αποτελείται από τρία επιμέρους 

υποσυστήματα τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να 

επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η υλοποίηση του κάθε υποσυστήματος ξεχωριστά, 

τόσο του υλικού, όσο και του λογισμικού τους. Η υλοποίηση όλων των 

υποσυστημάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ανοικτού λογισμικού και ανοικτού 

υλικού.  

 

7.2 Υποσύστημα ασφάλειας 

Το υποσύστημα ασφάλειας αποτελείται από δύο συσκευές. Η πρώτη συσκευή (Σ1) 

είναι εκείνη η οποία εγκαθίσταται στο χώρο του ηλικιωμένου και πραγματοποιεί τον 

έλεγχο για τον εντοπισμό ή όχι του ηλικιωμένου στην κατοικία του. Ενώ η δεύτερη 

συσκευή (Σ2) είναι αυτή που θα φέρει πάνω του ο ίδιος ο ηλικιωμένος, για να μπορεί 

να εντοπιστεί από την Σ1. Η Σ1 αναζητά τη Σ2, σε τακτά χρονικά διαστήματα για να 

δημιουργηθεί μεταξύ τους η επικοινωνία. Όταν η Σ2 δεν εντοπίζεται από τη Σ1, 

δηλαδή δεν βρίσκεται στην εμβέλεια της, τότε η Σ1 δημιουργεί κάποια 

προειδοποίηση.   

7.2.1 Αναπτυξιακή πλατφόρμα υλικού 

Και οι δύο συσκευές του υποσυστήματος ασφάλειας υλοποιήθηκαν με τη χρήση 

εξειδικευμένου υλικού, και συγκεκριμένα μικρο-υπολογιστές Raspberry Pi. Πιο 

αναλυτικά: 

Για την Σ1 χρησιμοποιείται:  

 Ο μικρο-υπολογιστής Raspberry Pi 3 B+, λόγω των δυνατοτήτων 

προγραμματισμού που προσφέρει, τη διάθεση λειτουργικού συστήματος 

καθώς και την υποστήριξη ενδογενώς (built-in) πρωτοκόλλων επικοινωνίας. 

 

Εικόνα 16: Ο μικρο-υπολογιστής Raspberry Pi 3 B+.  
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Για την Σ2 χρησιμοποιείται: 

 Ο μικρο-υπολογιστής Raspberry Pi Zero W, εξαιτίας του μικρού μεγέθους του 

αλλά και των χαρακτηριστικών που προσφέρει, όπως η δυνατότητα 

προγραμματισμού και η διάθεση λειτουργικού συστήματος, ασύρματης 

σύνδεσης LAN και Bluetooth. 

 

Εικόνα 17: Ο μικρο-υπολογιστής Raspberry Pi Zero W.  

7.2.2 Κώδικας 

Ο προγραμματισμός και των δύο συσκευών του υποσυστήματος ασφάλειας έγινε σε 

γλώσσα προγραμματισμού Python με τη χρήση του εργαλείου ανάπτυξης Geany του 

εγκατεστημένου λειτουργικού συστήματος Raspian. Οι κώδικές τους παρατίθενται 

συνολικά στο Παράρτημα Α, στον Κώδικα 1 (Συσκευή Σ1) και Κώδικα 2 (Συσκευή 

Σ2). Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι η ενσωμάτωση της βιβλιοθήκης from 

bluetooth import στη Σ1 και της βιβλιοθήκης import bluetooth στη Σ2, 

για την επίτευξη της επικοινωνίας των δύο συσκευών με τη χρήση Bluetooth.   

Για την ανάπτυξη του κώδικα της Σ1 δημιουργήθηκε η συνάρτηση def 

bt_server() η οποία ελέγχει αν υπάρχει στον χώρο εμβέλειας της συσκευής Σ1 η 

συσκευή που φέρει πάνω του ο ηλικιωμένος , δηλαδή η συσκευή Σ2. Η αναγνώριση 

της Σ2 από τη Σ1 επιτυγχάνεται λόγω της μοναδικής αναγνωριστικής διεύθυνσης 

MAC που έχει κάθε συσκευή. Στην περίπτωση που η Σ1 βρει στον χώρο τη Σ2, τότε 

δεν εκτελεί κάποια ενέργεια. Διαφορετικά, αποστέλλει μήνυμα ότι η συσκευή Σ2, και 

κατ’ επέκταση και το ηλικιωμένο άτομο που το φέρει πάνω του, δεν βρίσκεται στον 

χώρο. 

Για την ανάπτυξη του κώδικα της Σ2 δημιουργήθηκε η συνάρτηση def 

connectToGPDevice() μέσω της οποίας πραγματοποιείται η σύνδεσή της με 

τη/τις συσκευή/συσκευές Σ1 που βρίσκονται στο χώρο.      
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7.3 Υποσύστημα ευημερίας 

Το υποσύστημα ευημερίας αποτελείται επίσης από δύο συσκευές. Η μία συσκευή 

(Σ3) έχει ως στόχο την επίβλεψη και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών που 

επικρατούν στο σπίτι του επιβλέποντα ατόμου, ενώ η άλλη συσκευή (Σ4) ελέγχει τις 

εστίες της κουζίνας, σε περίπτωση που κάποια εστία έχει ξεχαστεί σε λειτουργία. Οι 

αισθητήρες που ενσωματώνονται στην συσκευή Σ3, παρέχουν πληροφορίες σχετικά 

με τη θερμοκρασία, την υγρασία και την πυκνότητα αερίου στο χώρο του σπιτιού. 

Ενώ ο αισθητήρας που ενσωματώνεται στη συσκευή Σ4 προσφέρει πληροφορία  

σχετικά με τη θερμοκρασία του αντικειμένου που «παρακολουθεί».  

7.3.1 Αναπτυξιακή πλατφόρμα υλικού 

Για την υλοποίηση και των δύο συσκευών, οι οποίες ενσωματώνονται στο 

υποσύστημα ευημερίας, επιλέχθηκε η πλακέτα ανοικτού υλικού/λογισμικού Arduino 

Uno, στην οποία συνδέθηκαν οι αισθητήρες για την συλλογή των 

μετρήσεων/δεδομένων του περιβάλλοντος. 

 

Εικόνα 18: Η πλακέτα Arduino Uno.  

Η επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα και η μετάδοση των συλλεγόμενων 

δεδομένων, επιλέχτηκε να γίνει μέσω ασύρματου καναλιού, προκειμένου να μειωθεί 

η πολυπλοκότητα σύνδεσης, αλλά και για να καταστεί το σύστημα χρηστικό (δηλαδή 

να επιτρέπεται η χρησιμοποίησή του π.χ. στην κουζίνα όπου δεν επιτρέπεται να είναι 

εκτεθειμένα καλώδια). Για την ασύρματη επικοινωνία και την αποστολή των 

δεδομένων των συσκευών στο υπόλοιπο σύστημα επιλέχθηκε η μονάδα Bluetooth 

HC-05.  

 

Εικόνα 19: Η πίσω και η μπροστά όψη της μονάδας Bluetooth HC-05.  
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7.3.2 Αισθητήρες 

Επιλέχτηκε να μετρούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, με γνώμονα συχνά ατυχήματα αλλά και ανάγκες 

που έχουν αναφερθεί για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Η υγρασία και η 

θερμοκρασία είναι μεγέθη που αφορούν την ποιότητα διαβίωσης στην οικία τους, ενώ 

η ανίχνευση αερίου (διαρροής) σχετίζεται με διάφορες αναφορές για θανάτους 

ηλικιωμένων από αναθυμιάσεις ή διαρροή αερίων. Τέλος, πολύ συχνή είναι η 

περίπτωση παράλειψης απενεργοποίησης των εστιών στην κουζίνα, οδηγώντας 

μερικές φορές σε πρόκληση πυρκαγιάς. Ειδικά το τελευταίο, δεν αφορά μόνο τους 

ηλικιωμένους αλλά και όλους τους συνανθρώπους μου, που δυνητικά λόγω ενός 

έκτακτου γεγονότος αμελούν την απενεργοποίηση της εστίας. Παρακάτω 

παρατίθενται οι πληροφορίες που αφορούν τους αισθητήρες για την επίτευξη των 

μετρήσεων των προαναφερθέντων φυσικών μεγεθών. 

Για την Σ3 χρησιμοποιείται:  

 Ο αισθητήρας DHT11, ο οποίος μετρά τη θερμοκρασία και την υγρασία του 

περιβάλλοντος. 

 

Εικόνα 20: Ο αισθητήρας DHT11. 

 Και ο αισθητήρας MQ-5 Gas Sensor, για την ανίχνευση φυσικού αερίου και 

αερίου άνθρακα στο χώρο. 

 

Εικόνα 21: Ο αισθητήρας MQ-5.  

Για την Σ4 χρησιμοποιείται: 

 Ο αισθητήρας Contact-less Infrared Temperature, ο οποίος μετρά τη 

θερμοκρασία επιφάνειας ενός αντικειμένου από απόσταση, ανάλογα με τα 

εκπεμπόμενα IR κύματα του «στόχου», ενώ μετρά και τη μέση θερμοκρασία 

της περιοχής που βρίσκεται ο «στόχος». 
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Εικόνα 22: : Ο αισθητήρας Contact-less Infrared Temperature.  

7.3.3 Συνδεσμολογία 

Για την Σ3: 

Οι συνδέσεις των αισθητήρων έγιναν πάνω σε breadboard, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω Σχηματικό Διάγραμμα. Η τροφοδοσία επιλέχτηκε να είναι αυτή των 5V 

καθώς είναι το μόνο κοινό επίπεδο τάσης λειτουργίας τόσο των αισθητήρων όσο και 

της συσκευής Bluetooth. Οι υπόλοιπες συνδέσεις έγιναν με βάση τα χαρακτηριστικά 

των αισθητήρων, αξιοποιώντας τις ψηφιακές εισόδους D2, D3, D10, D11 και την 

αναλογική είσοδο A0, για σύνδεση στους DHT11 (1 έξοδος →D2), MQ-5 (1 έξοδος 

→D3), Bluetooth module (TX→D10, RX→D11), και MQ-5 (1 έξοδος →A0). 

 

Εικόνα 23: Σχηματική αναπαράσταση της συνδεσμολογίας της συσκευής Σ3. 

Για την Σ4: 

Η συνδεσμολογία του αισθητήρα στη συσκευή Σ4, έγινε πάνω σε breadboard, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω Σχηματικό Διάγραμμα. Η τροφοδοσία επιλέχτηκε να είναι 

αυτή των 5V καθώς είναι το μόνο κοινό επίπεδο τάσης λειτουργίας τόσο των 

αισθητήρων όσο και της συσκευής Bluetooth. Οι υπόλοιπες συνδέσεις έγιναν με βάση 
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τα χαρακτηριστικά του αισθητήρα, αξιοποιώντας τις ψηφιακές εισόδους SCL και 

SDA, για σύνδεση στον αισθητήρα υπερύθρων για θερμοκρασία (infrared 

temperature sensor). 

 

Εικόνα 24: Σχηματική αναπαράσταση της συνδεσμολογίας της συσκευής Σ4. 

 

 

 

Εικόνα 25: Σχηματική αναπαράσταση της εμβέλειας ελέγχου της συσκευής Σ4. 
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7.3.4 Κώδικας 

Ο προγραμματισμός και των δύο συσκευών του υποσυστήματος ευημερίας έγινε με 

το Arduino IDE και οι κώδικές τους παρατίθενται στο Παράρτημα Α, στον Κώδικα 3 

(Συσκευή Σ3) και Κώδικα 4 (Συσκευή Σ4) αντίστοιχα. Αυτό που πρέπει να προσεχθεί 

είναι η ενσωμάτωση κώδικα βασισμένου στην βιβλιοθήκη SoftwareSerial.h, με την 

οποία δημιουργείται το κανάλι επικοινωνίας Bluetooth το οποίο συνδέεται με τη 

χρήση της εντολής SoftwareSerial Bluetooth(10, 11);, στις θύρες 10 

και 11.  

Ανάλογα με τον αισθητήρα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αξιοποιούνται και οι 

αντίστοιχες βιβλιοθήκες, οι οποίες είναι διαθέσιμες από τους κατασκευαστές, σε 

αποθετήρια ανοικτού κώδικα. Αξιοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες DHT11 (#include 

<dht11.h>, για τον αισθητήρα DHT11),  καθώς και οι Wire και WaveShare για τον 

αισθητήρα υπερύθρων για θερμοκρασία (infrared temperature sensor) #include 

<Wire.h> και #include <WaveShare_MLX90614.h>). Χρησιμοποιήθηκε και η βιβλιοθήκη 

String.h (#include <string.h>) προκειμένου να γίνει διαχείριση του κειμένου που 

μορφοποιεί το μήνυμα μέσω json που αποστέλλεται μέσω του καναλιού επικοινωνίας. 

Επίσης, έχουν δημιουργηθεί ειδικές συναρτήσεις μορφοποίησης της εξόδου ανάλογα 

με το αν επιθυμούμε την τιμή να την εκφράσουμε σε βαθμούς Celsius, Fahrenheit ή 

Kelvin. 

Τέλος, η επικοινωνία με την κεντρική μονάδα πραγματοποιείται μέσω του καναλιού 

επικοινωνίας Bluetooth, και την μετάδοση δομημένου πακέτου πληροφορίας, 

αξιοποιώντας τα μηνύματα json. Η κάθε συσκευή μεταδίδει αρχικά τον 

αναγνωριστικό κωδικό της, ώστε να είναι εύκολο το parsing της πληροφορίας, και 

στη συνέχεια τα πεδία καθώς και οι τιμές των μετρήσιμων μεγεθών. Για παράδειγμα, 

{id:1, temp:25.0, humidity:56.5, gas:0 leak: no leak}. 

 

7.4 Υποσύστημα υποστήριξης 

Το υποσύστημα υποστήριξης απαρτίζεται από ένα πληροφοριακό οικιακό σύστημα 

για την υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από άνοια, και των οικείων τους. Το 

πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από δύο κυρίως εφαρμογές, την εφαρμογή του 

πελάτη (client application) και την εφαρμογή του διακομιστή (server application). Η 

εφαρμογή του client τρέχει στη συσκευή αναγνώρισης των οικείων ατόμων (π.χ. 

smartphone), η οποία επικοινωνεί μέσω Bluetooth με τον server για να επιτευχθεί η 

αναπαραγωγή του αντίστοιχου χαρακτηριστικού ήχου, ο οποίος θα λειτουργήσει ως 

ερέθισμα για τον πάσχοντα και με αυτό τον τρόπο θα αναγνωρίσει το αγαπημένο του 

πρόσωπο.  

Η εφαρμογή του server έχει ενσωματωθεί σε έναν μικρο-υπολογιστή, ο οποίος 

λειτουργεί σαν ένα έξυπνο ηχείο στο σπίτι του πάσχοντα. Ο ρόλος του server είναι να 
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χειρίζεται την επικοινωνία με τις συσκευές αναγνώρισης. Επιπλέον στον server 

υπάρχει και η λίστα με όλες τις συσκευές αναγνώρισης και τον αντίστοιχο ήχο τους, 

την οποία μπορούμε να την τροποποιούμε όποτε αυτό είναι απαραίτητο.  

7.4.1 Αναπτυξιακή πλατφόρμα υλικού 

Για την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος χρησιμοποιήθηκε εξειδικευμένο 

υλικό μόνο για τη δημιουργία του server. Και εδώ, όπως και για την υλοποίηση της 

συσκευής Σ1, επιλέχθηκε ο μικρο-υπολογιστής Raspberry Pi 3 B+ λόγω των 

δυνατοτήτων που προσφέρει.   

7.4.2 Κώδικας 

Ο προγραμματισμός του server και του client του υποσυστήματος υποστήριξης έγινε 

σε γλώσσα προγραμματισμού Python και Java αντίστοιχα. Οι κώδικές τους 

παρατίθενται στο Παράρτημα Α, στον Κώδικα 5 (Server) και Κώδικα 6 (Client) 

αντίστοιχα.   

Η ανάπτυξη του κώδικα για τον server έγινε σε γλώσσα προγραμματισμού Python, 

αξιοποιώντας το εργαλείο ανάπτυξης Geany του λειτουργικού συστήματος Raspian. 

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι η ενσωμάτωση στον κώδικα της βιβλιοθήκη 

import json, με την οποία μας δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας με ένα αρχείο 

της μορφής json, το οποίο περιέχει τη λίστα των συσχετίσεων, καθώς και η 

ενσωμάτωση της βιβλιοθήκης from bluetooth import, με την οποία 

δημιουργείται το κανάλι για την επικοινωνία των δύο συσκευών μέσω Bluetooth.   

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση subprocess.check_output() επιτυγχάνουμε 

το Raspberry μας να είναι ανιχνεύσιμο από τις άλλες συσκευές. Ενώ με τη χρήση της 

συνάρτησης def bt_server() αρχικοποιούμε το Bluetooth server στο 

Raspberry. 

Δημιουργώντας την κλάση class CorrelationHolder(object), 

αποθηκεύουμε εκεί τις συσχετίσεις των ήχων με τις αντίστοιχες διευθύνσεις MAC 

των συσκευών.   

Με τη συνάρτηση client_sock, client_info = 

server_sock.accept() γίνεται αποδοχή της σύνδεση του socket και 

αρχικοποιείται το client_socket και το client_info. Ενώ με τη συνάρτηση data = 

json.load(open('/home/pi/Desktop/correlations.json')) 

φορτώνονται από το αρχείο json οι συσχετίσεις, όπου και αποθηκεύονται στη 

μεταβλητή data. Επιπλέον, δημιουργήθηκε και το holder, το οποίο είναι ένα 

λεξιλόγιο με τις διευθύνσεις MAC ως κλειδί.       

Με τη συνάρτηση string = parseInput(client_sock) γίνεται η ανάλυση 

των δεδομένων εισόδου από τη σύνδεση. Ενώ με τη συνάρτηση 
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client_sock.send("audiomentiaRPI") αποστέλλεται ένα μήνυμα στον 

client, ως μορφή χειραψίας, για να είμαστε έτσι σίγουροι ότι έχει επιτευχθεί σωστά η 

σύνδεση των συσκευών.  

Για την ανάπτυξη του κώδικα του Client σε Java, για συσκευές με λειτουργικό 

Android, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Android Studio. Η Java προσφέρει από μόνη 

της, μέσω του API της, πολλές βασικές συναρτήσεις για την ανάπτυξη ενός κώδικα. 

Μερικές από αυτές είναι η protected void onCreate(Bundle 

savedInstanceState) η οποία είναι η συνάρτηση που χρειάζεται για να 

ξεκινήσει μία εφαρμογή και η protected void onDestroy()η οποία 

απαιτείται για να κλείσει μία εφαρμογή.    

Με τη συνάρτηση mBluetoothAdapter = 

BluetoothAdapter.getDefaultAdapter() γίνεται η καταγραφή της 

μετάδοσης, όταν μία συσκευή είναι ανιχνεύσιμη.  

Με τη δομή ελέγχου if (!mBluetoothAdapter.isEnabled()) γίνεται ο 

απαραίτητος έλεγχος για το αν το Bluetooth της συσκευής είναι ενεργοποιημένο. Σε 

περίπτωση που το Bluetooth δεν έχει ενεργοποιηθεί, ζητάτε από το χρήστη να το 

ενεργοποιήσει. Ενώ με την εντολή registerReceiver(mReceiver, 

filter) γίνεται η καταχώρηση των δύο ενεργειών που πραγματοποιεί η συσκευή, 

την έναρξη και τη διακοπή της αναζήτησης.  

Με την κλάση private final BroadcastReceiver mReceiver = new 

BroadcastReceiver() δημιουργείται η μεταβλητή BroadcastReceiver για 

την ανίχνευση της ενέργειας του καναλιού Bluetooth. 

Η δομή ελέγχου if 

(BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(action)) ελέγχει αν 

υπάρχει κάποια ανιχνεύσιμη συσκευή Bluetooth. Εάν βρει κάποια συσκευή ενεργή 

αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με αυτή, όπως το όνομα της συσκευής και τη MAC 

διεύθυνσή της.  

Η κλάση private class CheckThread extends Thread επαληθεύει αν η 

συσκευή του Client είναι η σωστή/επιθυμητή. Ενώ η κλάση public boolean 

check() κρατά συνεχώς ενεργοποιημένη την εφαρμογή, για να μπορεί να λαμβάνει 

τα μηνύματα που έρχονται από τις υπόλοιπες συσκευές.  
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8. Αξιολόγηση συστήματος 

8.1 Εισαγωγή 

Για την αξιολόγηση της ορθής λειτουργίας του συστήματος χρειάστηκαν να γίνουν 

ορισμένοι πειραματισμοί. Συνολικά διεξήχθησαν 40 πειραματισμοί, δηλαδή 10 

πειραματισμοί για κάθε συσκευή του συστήματος ξεχωριστά. Όλοι οι πειραματισμοί 

πραγματοποιήθηκαν στο διώροφο κτήριο του Τμήματος Πληροφορικής με 

Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο βρίσκεται στην 

οδό Παπασιοπούλου 2-4, στη Λαμία. 

 

8.2 Υποσύστημα ασφάλειας 

Οι πειραματισμοί που διεξήχθησαν για το υποσύστημα ασφάλειας αφορούσαν 

σχετικά με τη δυνατότητα της συσκευής Σ1 να αναζητά και να εντοπίζει τη συσκευή 

Σ2, όταν η δεύτερη βρισκόταν σε ακτίνα εμβέλειας της πρώτης. Η διεξαγωγή των 

δοκιμών του υποσυστήματος ασφάλειας πραγματοποιήθηκε σε διάφορους χώρους 

του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, με σκοπό να 

μελετηθούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις απόστασης των δύο συσκευών (διαφορετικές 

αίθουσες, διαφορετικοί όροφοι κλπ). Τα αποτελέσματα των δοκιμών παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 5: Αποτελέσματα δοκιμών υποσυστήματος ασφάλειας. 

Α/Α Δοκιμής Εντοπισμός συσκευής Σ2 Απόσταση συσκευών 

1 Ναι 3,7 μ. 

2 Ναι 5,2 μ. 

3 Όχι 19,5 μ. 

4 Όχι 13,0 μ. 

5 Ναι 1,9 μ. 

6 Ναι 3,1 μ. 

7 Όχι 2,1 μ. 

8 Ναι 3,0 μ. 

9 Όχι 13,9 μ. 

10 Όχι 16,3 μ.  
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8.3 Υποσύστημα ευημερίας 

Οι πειραματισμοί που πραγματοποιήθηκαν για το υποσύστημα ευημερίας είχαν ως 

στόχο την αξιολόγηση της συσκευής Σ3, για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών 

συνθηκών ενός χώρου (υγρασία και θερμοκρασία). Ενώ για τη συσκευή Σ4 

αξιολογήθηκε η εγκυρότητά της ως προς τη δυνατότητα αναγνώρισης των 

διαφορετικών θερμοκρασιών (θερμοκρασία περιβάλλοντος και θερμοκρασία 

αντικείμενου στόχου). Τα αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.  

 

Πίνακας 6: Αποτελέσματα δοκιμών συσκευής Σ3 υποσυστήματος ευημερίας. 

Α/Α Δοκιμής Θερμοκρασία  Υγρασία Παρουσία 

αερίου 

Επιτυχής 

αναγνώριση 

συνθηκών 

1 27  C  33% RH 164 Ναι 

2 27  C 30% RH 135 Ναι 

3 29  C 35% RH 160 Ναι 

4 30  C 28% RH 164 Ναι 

5 32  C 33% RH 162 Ναι 

6 31  C 33% RH 927 Ναι 

7 31  C 32% RH 1023 Ναι 

8 30  C 28% RH 894 Ναι 

9 30  C 31% RH 801 Ναι 

10 29  C 32% RH 708 Ναι 

 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα δοκιμών συσκευής Σ4 υποσυστήματος ευημερίας. 

Α/Α Δοκιμής Θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 

Θερμοκρασία 

αντικείμενου στόχου 

Επιτυχής 

αναγνώριση 

συνθηκών 

1 28  C 45  C Ναι 

2 28  C 41  C Ναι 

3 28  C 33  C Ναι 

4 28  C 20  C Ναι 

5 28  C 28  C Ναι 

6 33  C  45  C Ναι 

7 33  C 41  C Ναι 
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8 32  C 33  C Ναι 

9 33  C 20  C Ναι 

10 32  C 28  C Ναι 

 

8.4 Υποσύστημα υποστήριξης 

Οι πειραματισμοί του υποσυστήματος υποστήριξης έγιναν για την  

αξιολόγηση/επικύρωση της ακρίβειας αναγνώρισης της συσκευής αναγνώρισης 

(client) από τον διακομιστή (server) του υποσυστήματος, καθώς και την επιτυχή 

αναπαραγωγή του αρχείου ήχου από τον server. Τα αποτελέσματα των δοκιμών 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.   

 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα δοκιμών υποσυστήματος υποστήριξης. 

Α/Α Δοκιμής Αναγνώριση 

συσκευής 

Αναπαραγωγή ήχου Αναγνώριση 

χρήστη 

1 Ναι Όχι  - 

2 Ναι Ναι Επιτυχία 

3 Ναι Ναι Επιτυχία 

4 Ναι Ναι Επιτυχία 

5 Ναι Ναι Επιτυχία 

6 Ναι Ναι Επιτυχία 

7 Ναι Ναι Επιτυχία 

8 Ναι Ναι Επιτυχία 

9 Ναι Ναι Επιτυχία 

10 Ναι Ναι Επιτυχία 
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9. Συμπεράσματα 

Με την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, υλοποιήθηκε ένα σύστημα για την 

υποβοήθηση των ηλικιωμένων ατόμων στο οικιακό τους περιβάλλον. Το σύστημα 

αποτελείται από τρία υποσυστήματα τα οποία προσφέρουν ασφάλεια, ευημερία και 

υποστήριξη στα άτομα τρίτης ηλικίας. Η παροχή ασφάλειας στους ηλικιωμένους 

επιτεύχθηκε με την υλοποίηση geofencing, στο οποίο σε περίπτωση απομάκρυνσης 

του ατόμου εκτός των ορίων της οικίας του δημιουργείται warning. Η ευημερία 

επιτεύχθηκε με την υλοποίηση συσκευών που εποπτεύουν τόσο τις συνθήκες που 

επικρατούν στο εσωτερικό της κατοικίας τους, όσο και με την εποπτεία των εστιών 

της ηλεκτρικής κουζίνας σε περίπτωση που κάποια εστία έχει ξεχαστεί αναμμένη, ένα 

φαινόμενο αρκετά συχνό για τους ηλικιωμένους. Επιπλέον η υποστήριξη που παρέχει 

το σύστημα απευθύνεται σε άτομα που πάσχουν από άνοια, καθώς με τη χρήση 

χαρακτηριστικών ήχων να τους δημιουργούνται ερεθίσματα ώστε να αναγνωρίζουν 

πιο εύκολα τα οικεία τους πρόσωπα. Τέλος, το σύστημα υλοποιήθηκε με τη χρήση 

ανοικτού λογισμικού και υλικού με σκοπό να είναι εύχρηστο για τους χρήστες του, 

χαμηλό σε κόστος και μικρό σε μέγεθος, ώστε να μην διαταράσσει τις συνθήκες του 

οικιακού περιβάλλοντος στο οποίο θα εγκατασταθεί.      

 

9.1 Ανάλυση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του συστήματος 

9.1.1 Υποσύστημα ασφάλειας 

Οι πρώτες έξι δοκιμές για το υποσύστημα ασφάλειας, όπως φαίνονται στον Πίνακα 5, 

πραγματοποιήθηκαν και με τις δύο συσκευές (Σ1 και Σ2) να βρίσκονται στον ίδιο 

όροφο του κτηρίου, ενώ οι υπόλοιπες 4 δοκιμές έγιναν με τη συσκευή Σ1 να 

βρίσκεται στον πρώτο όροφο και τη συσκευή Σ2 στο ισόγειο του κτηρίου. Το γεγονός 

αυτό εξηγεί και τη δοκιμή 7 έναντι των δοκιμών 1 και 2, στην οποία παρόλο που η 

απόσταση είναι μικρότερη η συσκευή Σ2 δεν εντοπίζεται από τη Σ1, εξαιτίας της 

διαφοράς ορόφου των συσκευών. Από την άλλη πλευρά στη δοκιμή 8, παρόλο που 

συνέχιζε να υπάρχει η διαφορά ορόφου, οι δύο συσκευές ήταν σχεδόν η μία κάτω από 

την άλλη και γι’ αυτό η Σ2 κατάφερε να εντοπιστεί από την Σ1. Να σημειωθεί ότι η 

συσκευή Σ1 καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών ήταν τοποθετημένη σε ένα 

συγκεκριμένο σημείο του κτηρίου, ενώ η συσκευή Σ2 ήταν εκείνη της οποίας άλλαζε 

συνεχώς η θέση της. Τέλος, η απόσταση των δύο συσκευών σε κάθε δοκιμή 

υπολογίστηκε με τη βοήθεια του GPS, λαμβάνοντας σε κάθε δοκιμή τις διαφορετικές 

συντεταγμένες της Σ2, αφού οι συντεταγμένες της Σ1 παρέμεναν σταθερές.              

9.1.2 Υποσύστημα ευημερίας 

Οι δοκιμές για τη συσκευή Σ3 του υποσυστήματος ευημερίας (Πίνακας 6) έγιναν σε 3 

διαφορετικούς χώρους του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, 
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σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις για τη θερμοκρασία και την υγρασία. Οι τέσσερις πρώτες 

δοκιμές είναι από το χώρο του Εργαστηρίου 1, με τις δυο πρώτες ο αισθητήρας να 

έχει τοποθετηθεί σε σημείο απέναντι από το κλιματιστικό, ενώ στις άλλες δύο να 

βρίσκεται σε άλλα σημεία του χώρου. Στις δοκιμές 5, 6 και 7 οι τιμές είναι από 

διάφορα σημεία του διαδρόμου του πρώτου ορόφου του Τμήματος, ενώ οι τρεις 

τελευταίες δοκιμές είναι από γραφείο Καθηγητών του πρώτου ορόφου. Για τις 

μετρήσεις παρουσία αερίου στο χώρο, χρησιμοποιήθηκε αέριο αναπτήρα για τον 

έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών. Στις πέντε πρώτες δοκιμές όντως δεν 

υπήρχε καθόλου παρουσία κάποιου αερίου στο χώρο. Στις δοκιμές 6 και 7 το αέριο 

διαχέεται μέσω πίεσης της βαλβίδας, για την εξαγωγή αερίου στο χώρο, γεγονός που 

ανιχνεύτηκε σωστά από τον αισθητήρα, λόγω της απότομης αύξησης της τιμής που 

παρατηρήθηκε. Ενώ στις δοκιμές 8, 9 και 10 παρόλο που δεν υπήρχε εξαγωγή πλέον 

αερίου στο χώρο, ο αισθητήρας εξακολουθεί να ανιχνεύει ύπαρξη αερίου, αφού ο 

θάλαμος του αισθητήρα δεν είχε καθαρίσει εντελώς από τις προηγούμενες δοκιμές. 

Γι’ αυτό και η σταδιακή μείωση της τιμής μεταξύ των δοκιμών.  

Οι δοκιμές της συσκευής Σ4 του υποσυστήματος ευημερίας (Πίνακας 7), 

πραγματοποιήθηκαν σε ένα χώρο, αφού αυτό που μας ενδιέφερε να μελετήσουμε 

περισσότερο είναι οι διαφορές στη θερμοκρασία του αντικειμένου στόχου και όχι 

τόσο οι τιμές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Παρ’ όλα αυτά παρατηρούνται 

αλλαγές και στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, γεγονός όμως που έγκειται από την 

αλλαγή της θέσης του αισθητήρα μέσα στο χώρο. Οι δοκιμές όπου οι θερμοκρασία 

του αντικειμένου στόχου ξεπερνά τους 40  C (δοκιμές 1, 2, 6 και 7) είναι από 

αντικείμενα τα οποία εκπέμπουν θερμότητα, όπως μία αναμμένη οθόνη και ένας 

υπολογιστής. Ενώ στις υπόλοιπες δοκιμές ως αντικείμενο στόχος ήταν τρία ποτήρια 

με νερό, το καθένα με διαφορετική θερμοκρασία.                 

9.1.3 Υποσύστημα υποστήριξης 

Οι δοκιμές για το υποσύστημα υποστήριξης (Πίνακας 8) πραγματοποιήθηκαν και 

αυτές μόνο σε ένα χώρο, με τη μέγιστη απόσταση μεταξύ της συσκευής του client και 

του server να είναι τα 3,7 μ. Αποφασίστηκε να μην εξεταστούν πιο μακρινές 

αποστάσεις, καθώς το υποσύστημα υποστήριξης θα βρίσκεται τοποθετημένο σε κάθε 

δωμάτιο του σπιτιού του ηλικιωμένου. Ο αριθμός των χρηστών που δοκιμάστηκε για 

την αναπαραγωγή του αντίστοιχου χαρακτηριστικού τους ήχου, ήταν δύο. Με τον 

έναν χρήστη να έχει ποσοστό επιτυχίας 100% στην αναπαραγωγή του 

χαρακτηριστικού για εκείνον ήχο, ενώ ο άλλος χρήστης είχε ποσοστό επιτυχίας 80%, 

αφού στην πρώτη προσπάθεια να επικοινωνήσει η συσκευή αναγνώρισής του (client) 

με τον server απέτυχε. 

 



Έξυπνο σύστημα υποβοήθησης ηλικιωμένων από το οικιακό περιβάλλον 

 

76 

9.2 Μελλοντικές προεκτάσεις της εργασίας 

Η ενασχόληση με την συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, ανέδειξε μια σειρά θεμάτων 

που αφορά την καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων ανθρώπων, και στο πλαίσιο της 

ολοκλήρωσής της, προτάθηκε μια σειρά από προτεινόμενες λύσεις, προκειμένου να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Η πτυχιακή εργασία αποτελεί το έναυσμα για μια 

σειρά μελλοντικών δράσεων οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε από την 

γράφουσα είτε από οποιονδήποτε επιθυμεί να εξελίξει τα υποσυστήματα που 

αναπτύχθηκαν.  

Σε ερευνητικό επίπεδο, το υποσύστημα ασφάλειας θα εξελιχθεί επιπλέον, 

συμπεριλαμβάνοντας και αλγορίθμους βιομετρίας, προκειμένου να λαμβάνονται 

υπόψη και χαρακτηριστικά συμπεριφοράς. Μέσω ενός έμπειρου συστήματος, θα είναι 

πλέον δυνατή η ανίχνευση απουσίας του ηλικιωμένου ή παρουσίας του σε σημεία που 

δεν συνηθίζει ή δεν προβλέπεται να βρίσκεται.  

Επίσης σε ό,τι αφορά το υποσύστημα υποστήριξης, θα μελετηθεί η ενσωμάτωση της 

λύσης σε έξυπνα ηχεία, όπως αυτά που διατίθενται πλέον στο εμπόριο από τις 

εταιρίες Amazon, Google κ.α.  

Σε επίπεδο ανάπτυξης, το υποσύστημα ευημερίας μπορεί να υλοποιηθεί σε 

ολοκληρωμένη εμπορική λύση, διαθέσιμη ως έξυπνη συσκευή για όλες τις οικίες. 

Συνολικά τα τρία υποσυστήματα, λόγω της αξιοποίησης ανοικτού υλικού και 

λογισμικού, μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα, ενώ η έρευνα να πραγματοποιηθεί 

δίχως σημαντικούς περιορισμούς. 

Στο μέλλον θα αναζητηθούν συνέργειες με επιστημονικούς οργανισμούς, 

προκειμένου το σύστημα υποστήριξης να αξιοποιηθεί από άτομα που ακολουθούν 

συνεδρίες μουσικοθεραπείας, και να επεκταθεί η αξιοποίησή του από ένα μεγάλο 

πλήθος ατόμων που πάσχουν από σχετικές νευροεκφυλιστικές ασθένειες-σύνδρομα. 

  

9.3 Αποτελέσματα εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας 

Με αφορμή την παρούσα πτυχιακή εργασία, κατά τη διάρκεια εκπόνησής της, 

δημιουργήθηκε μία ομάδα πέντε ατόμων, με το όνομα AuDi-o-Mentia, η οποία 

ασχολήθηκε αποκλειστικά με την ανάπτυξη του υποσυστήματος υποστήριξης, και 

συγκεκριμένα μιας πιο εξελιγμένης έκδοσης. Η ομάδα αυτή εκτός από εμένα την ίδια 

και τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Αθανάσιο Κακαρούντα αποτελείται επίσης και από 

τον Αργύρη Γκογκίδη και τις Ιωάννα Χαραλάμπου και Αργυρώ Νταλιάνη. Στο 

διάστημα 12/2016 – 09/2018, επιτεύχθηκαν τα παρακάτω: 

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια: 

 21
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, «Home Assistive System for 

Dementia», PCI, Larissa, Sep. 2017, Greece. [58]  
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 10
ο
 Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών,  «Home Assistive System for Dementia», ΣΦΗΜΜΥ, Ξάνθη, 

Οκτ. 2017, Ελλάδα. 

 8
th

 IEEE International Conference on Consumer Electronics, «Assistive 

System for Elders Suffering of Dementia», IEEE ICCE-Berlin 2018, Berlin, 

Sep. 2018, Germany. 

 2
ο
 Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Ελλάδα-

Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, 

Καινοτομία και Οικονομία, «Οικιακό Σύστημα Υποβοήθησης πασχόντων από 

Άνοια», INOEK, Λαμία, Σεπ. 2018, Ελλάδα.  

  Διακρίσεις σε Διαγωνισμούς: 

 Φιναλίστ στον ελληνικό τελικό του Διαγωνισμού Imagine Cup 2017 της 

Microsoft. 

 Πρώτη θέση στον Διαγωνισμό Mind the Gap 2017 του Region 8 του IEEE. 

 Τρίτη θέση στον Διαγωνισμό Καλύτερης Επιχειρηματικής Ιδέας του 

ΣΦΗΜΜΥ 10.    

Χρηματοδότηση: 

 Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα EPICS in IEEE για την υλοποίηση της 

ιδέας που έλαβε το πρώτο βραβείο στο Διαγωνισμό Mind the Gap 2017 του 

IEEE. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Κώδικας 1 (Συσκευή Σ1) 

from bluetooth import * 

import sys 

import subprocess 

 
sys.stdout.flush() 

cmd = 'sudo hciconfig hci0 piscan' 

subprocess.check_output(cmd, shell=True) 

 
def bt_server(): 

server_sock = BluetoothSocket(RFCOMM) 

server_sock.bind(("", PORT_ANY)) 

server_sock.listen(1) 

port = server_sock.getsockname()[1] 

uuid = "94f39d29-7d6d-437d-973b-fba39e49d4ec" 

advertise_service( 

server_sock, 

"SampleServer", 

service_id=uuid, 

service_classes=[uuid, SERIAL_PORT_CLASS], 

profiles=[SERIAL_PORT_PROFILE], 

 

) 

while True: 

print("Waiting for connection on RFCOMM channel %d" % port) 

client_sock, client_info = server_sock.accept() 

print("Accepted connection from ", client_info) 

 
print("disconnected") 

client_sock.close() 

server_sock.close() 

 

 
print("Starting bluetooth Server") 

bt_server() 

 
print("Server is closing!") 

 

Κώδικας 2 (Συσκευή Σ2) 

import bluetooth 

import subprocess 

import sys 

 
sys.stdout.flush() 

cmd = 'sudo hciconfig hci0 piscan' 

subprocess.check_output(cmd, shell=True) 

 
def connectToGPDevice(): 

addr = "B8:27:EB:66:F0:19"  

port = 1  

passkey = ""  

 
status = subprocess.call("bluetooth-agent " + passkey + " 

&",shell=True) 

print(status) 
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try: 

s = bluetooth.BluetoothSocket(bluetooth.RFCOMM) 

s.connect((addr,port)) 

except bluetooth.btcommon.BluetoothError as err: 

print(err) 

pass 

 
s.close() 

 
print("Starting bluetooth connection") 

connectToGPDevice() 

 

print("connection is closing!") 

 

Κώδικας 3 (Συσκευή Σ3) 

double Fahrenheit(double celsius) 

{ 

return 1.8 * celsius + 32; 

} 

 

double Kelvin(double celsius) 

{ 

return celsius + 273.15; 

} 

 

double dewPoint(double celsius, double humidity) 

{ 

double A0= 373.15/(273.15 + celsius); 

double SUM = -7.90298 * (A0-1); 

SUM += 5.02808 * log10(A0); 

SUM += -1.3816e-7 * (pow(10, (11.344*(1-1/A0)))-1) ; 

SUM += 8.1328e-3 * (pow(10,(-3.49149*(A0-1)))-1) ; 

SUM += log10(1013.246); 

double VP = pow(10, SUM-3) * humidity; 

double T = log(VP/0.61078); // temp var 

return (241.88 * T) / (17.558-T); 

} 

 

double dewPointFast(double celsius, double humidity) 

{ 

double a = 17.271; 

double b = 237.7; 

double temp = (a * celsius) / (b + celsius) + log(humidity/100); 

double Td = (b * temp) / (a - temp); 

return Td; 

} 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <dht11.h> 

#include <string.h> 

 

dht11 DHT11; 

 

#define DHT11PIN 2 

 

SoftwareSerial Bluetooth(10, 11);  

 

int Data;  

bool state = LOW; 
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int gas_din=3; 

int gas_ain=A0; 

int ad_value; 

String jsontext = "{\"id\":"; 

 

void setup() 

{ 

pinMode(gas_din,INPUT); 

pinMode(gas_ain,INPUT); 

Serial.begin(9600); 

Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM "); 

Serial.print("LIBRARY VERSION: "); 

Serial.println(DHT11LIB_VERSION); 

Serial.println(); 

Bluetooth.begin(9600); 

Bluetooth.println("What is your command master?"); 

} 

 

void loop() 

{ 

Bluetooth.listen(); 

int chk = DHT11.read(DHT11PIN); 

 

ad_value=analogRead(gas_ain); 

state = digitalRead(gas_din); 

 

Serial.write(Bluetooth.read()); 

 

jsontext = 

"{\"id\":1,\"temp\":"+String((int)DHT11.temperature)+",\"humidity\":"+

String((int)DHT11.humidity)+",\"gas\":"+String(ad_value)+",\"leak\":"+

String(state)+"}"; 

Bluetooth.println(jsontext); 

 
} 

delay(1000); 

} 

 

Κώδικας 4 (Συσκευή Σ4) 

#include <SoftwareSerial.h> 
#include <Wire.h> 

#include <WaveShare_MLX90614.h> 

#include <string.h> 

 
WaveShare_MLX90614 MLX90614 = WaveShare_MLX90614(); 

 
SoftwareSerial Bluetooth(10, 11);  

 
int Data;  

bool state = LOW; 

float sensor_amb=0.0; 

float sensor_tmp=0.0; 

String jsontext = "{\"id\":"; 

 
void setup()  

{ 

Serial.begin(115200); 

MLX90614.begin(); 

Bluetooth.begin(9600); 

Bluetooth.println("What is your command master?"); 

} 
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void loop()  

{ 

Bluetooth.listen(); 

sensor_amb = MLX90614.readAmbientTemp(); 

sensor_tmp = MLX90614.readObjectTemp(); 

 
if (sensor_tmp>25.0)  

{ 

jsontext = 

"{\"id\":2,\"temp\":"+String(sensor_amb)+",\"object\":"+String(

sensor_tmp)+"}"; 

 
Bluetooth.println(jsontext); 

Serial.print("Ambient Temp: "); Serial.print(sensor_amb); 

Serial.print(" C\tObject Temp: "); Serial.print(sensor_tmp);  
Serial.println(" C"); 

Serial.println(); 

} 

 
delay(5000); 

} 

 

Κώδικας 5 (Server) 

from bluetooth import * 

import sys 

import subprocess 

import json 

 

sys.stdout.flush() 

cmd = 'sudo hciconfig hci0 piscan' 

subprocess.check_output(cmd, shell=True)  

 

class CorrelationHolder(object):  

def __init__(self, mac, link, time): 

self.client_mac = mac 

self.url = link 

self.duration = time 

 

def getMac(self): 

return self.client_mac 

 

def getUrl(self): 

return self.url 

 

def getDuration(self): 

return self.duration 

 

 

def parseInput(client_sock):  

rcvdt = "" 

while True: 

rcvdt += client_sock.recv(1024) 

rec_end = rcvdt.find('\n') 

if rec_end != -1: 

break 

rcvdt = rcvdt[:-1] 

return rcvdt 
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def bt_server(): 

server_sock = BluetoothSocket(RFCOMM) 

server_sock.bind(("", PORT_ANY)) 

server_sock.listen(1) 

port = server_sock.getsockname()[1] 

uuid = "94f39d29-7d6d-437d-973b-fba39e49d4ec" 

advertise_service( 

server_sock, 

"SampleServer", 

service_id=uuid, 

service_classes=[uuid, SERIAL_PORT_CLASS], 

profiles=[SERIAL_PORT_PROFILE], 

) 

 

while True: 

print("Waiting for connection on RFCOMM channel %d" % port) 

client_sock, client_info = server_sock.accept()  

 
data = json.load(open('/home/pi/Desktop/correlations.json'))  

 
holder = dict( 

[d['mac'], 

CorrelationHolder(d['mac'], d['sound'], d['time'])] 

for d in data['list']) 

 

print("Accepted connection from ", client_info) 

try: 

print('reading message') 

string = parseInput(client_sock)  

print("received [%s]" % string) 

if string == 'audiomentiaRPI': 

client_sock.send("audiomentiaRPI")  
print("Send message") 

string = parseInput(client_sock)  

 
if string == 'play': 

if client_info[0] in holder:  

print("Play") 

subprocess.call([ 

"cvlc", 

holder[client_info[0]].getUrl(), 

"--run-time=" + 

holder[client_info[0]].getDuration()

, 

"--stop-time=" + 

holder[client_info[0]].getDuration()

, 

"vlc://quit" 

]) 

except IOError: 

pass 

print("disconnected") 

client_sock.close() 

server_sock.close() 

 

 

print("Starting bluetooth Server") 

bt_server() 

 

print("Server is closing!") 
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Κώδικας 6 (Client) 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.bluetooth.BluetoothAdapter; 

import android.bluetooth.BluetoothDevice; 

import android.bluetooth.BluetoothSocket; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.IntentFilter; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.view.View; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import java.util.UUID; 

 

public class MainFile extends AppCompatActivity  

{ 

TextView txt;  

BluetoothAdapter mBluetoothAdapter;  

ProgressDialog dlg; 

 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  

{ 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.activity_main_file); 

 

txt = findViewById(R.id.txtView); 

mBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 

 
if (mBluetoothAdapter == null)  

{ 

 
} 

if (!mBluetoothAdapter.isEnabled())  

{ 

Intent enableBtIntent = new 

Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 

startActivityForResult(enableBtIntent, 1); 

} 

 

IntentFilter filter = new 

IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_FOUND); 

filter.addAction(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_STARTED); 

filter.addAction(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED); 

registerReceiver(mReceiver, filter);  

} 

 

public void btn_Click(View v)  

{ 

txt.setText("Scanning"); 

boolean val = mBluetoothAdapter.startDiscovery(); 

} 

 

private final BroadcastReceiver mReceiver = new BroadcastReceiver()  

{ 

public void onReceive(Context context, Intent intent)  
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{ 

String action = intent.getAction(); 

 

if (BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(action)) 

{ 

BluetoothDevice device = 

intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DE

VICE); 

String deviceName = device.getName(); 

String deviceHardwareAddress = 

device.getAddress();  

 
try { 

BluetoothSocket socket = device 

.createRfcommSocketToServiceRecord(UUID.fro

mString("94f39d29-7d6d-437d-973b-

fba39e49d4ec")); 

socket.connect();  

CheckThread cd = new CheckThread(socket); 

if (cd.check())  

{ 

mBluetoothAdapter.cancelDiscovery(); 

} 

 

 

} catch (Exception ex) { 

ex.printStackTrace(); 

} 

} else if 

(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_STARTED.equals(action

))  

{ 

dlg = ProgressDialog.show(MainFile.this, "", 

"Scanning for devices. Please wait...", true, 

false); 

} else if 

(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED.equals(actio

n))  

{ 

dlg.cancel(); 

} 

} 

}; 

 

private class CheckThread extends Thread  

{ 

private final BluetoothSocket mmSocket; 

private final InputStream mmInStream; 

private final OutputStream out; 

 

public CheckThread(BluetoothSocket socket)  

{ 

InputStream tmpIn = null; 

OutputStream tmpOut = null; 

 

try { 

tmpIn = socket.getInputStream(); 

tmpOut = socket.getOutputStream(); 

} catch (IOException e) { 

}   

 

mmInStream = tmpIn; 

mmSocket = socket; 

out = tmpOut; 

} 

   

public boolean check()  
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{ 

byte[] buffer = new byte[256]; 

int bytes; 

 

byte[] msgBuffer = "audiomentiaRPI\n".getBytes();  

 
try { 

out.write(msgBuffer);  

} catch (IOException e) { 

Toast.makeText(getBaseContext(), "Connection 

Failure", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

finish(); 

} 

 

while (true)  

{ 

try { 

bytes = mmInStream.read(buffer); String 

readMessage = new String(buffer, 0, bytes); 

if 

(readMessage.equalsIgnoreCase("audiomentiaR

PI"))  

{ 

msgBuffer = 

"play\n".getBytes();out.write(msgBuf

fer);  

mmSocket.close(); 

return true; 

} 

 

} catch (IOException e) { 

e.printStackTrace(); 

break; 

} 

} 

try { 

mmSocket.close(); 

} catch (IOException e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

return false; 

} 

} 

 

@Override 

protected void onDestroy()  

{ 

super.onDestroy(); 

unregisterReceiver(mReceiver); 

} 

} 
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Εικόνα 6: Η αρχιτεκτονική του συστήματος Follow.Me.[52] 

Εικόνα 7: Γενική περιγραφή του συστήματος PETAL.[54] 

Εικόνα 8: Το υποσύστημα ασφάλειας κατανεμημένο στους χώρους της οικίας.  

Εικόνα 9: Το υποσύστημα υποστήριξης κατανεμημένο στους χώρους της οικίας. 

Εικόνα 10: Το υποσύστημα ευημερίας κατανεμημένο στους χώρους της οικίας. 

Εικόνα 11: Στο χώρο της κουζίνας έχει τοποθετηθεί πάνω από τις εστίες της 

ηλεκτρικής κουζίνας η συσκευή Σ4 του υποσυστήματος ευημερίας, ενώ πάνω στο 

ψυγείο βρίσκεται το έξυπνο ηχείο του υποσυστήματος υποστήριξης. 

Εικόνα 12: Στο χώρο του υπνοδωματίου έχει τοποθετηθεί πάνω στη ντουλάπα το 

έξυπνο ηχείο του υποσυστήματος υποστήριξης. 

Εικόνα 13: Στο χώρο του σαλονιού έχει τοποθετηθεί πάνω στο κομοδίνο η συσκευή 

Σ3 του υποσυστήματος ευημερίας για την παρακολούθηση των συνθηκών του 

δωματίου, πάνω στο τραπέζι του σαλονιού βρίσκεται το έξυπνο ηχείο του 

υποσυστήματος υποστήριξης, ενώ κοντά στην μπαλκονόπορτα βρίσκεται το 

υποσύστημα ασφάλειας. 

Εικόνα 14: Στην τραπεζαρία έχει τοποθετηθεί κοντά στην έξοδο το υποσύστημα 

ασφαλείας, ενώ πάνω στο ψυγείο βρίσκεται το έξυπνο ηχείο του υποσυστήματος 

υποστήριξης. 

Εικόνα 15: Το προσαρμοσμένο μοντέλο ποιότητας λογισμικού McCall. 

Εικόνα 16: Ο μικρο-υπολογιστής Raspberry Pi 3 B+.  

https://raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/   

Εικόνα 17: Ο μικρο-υπολογιστής Raspberry Pi Zero W.  

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-zero-w/   

Εικόνα 18: Η πλακέτα Arduino Uno.  

https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3   

Εικόνα 19: Η πίσω και η μπροστά όψη της μονάδας Bluetooth HC-05.  

https://waveshare.com/product/bluetooth-slave-uart-board.htm   

Εικόνα 20: Ο αισθητήρας DHT11.  

https://waveshare.com/temperature-humidity-sensor.htm   

Εικόνα 21: Ο αισθητήρας MQ-5.  

https://www.waveshare.com/mq-5-gas-sensor.htm   

Εικόνα 22: Ο αισθητήρας Contact-less Infrared Temperature.  

https://waveshare.com/infrared-temperature-sensor.htm   

Εικόνα 23: Σχηματική αναπαράσταση της συνδεσμολογίας της συσκευής Σ3.  

Εικόνα 24: Σχηματική αναπαράσταση της συνδεσμολογίας της συσκευής Σ4.  

Εικόνα 25: Σχηματική αναπαράσταση της εμβέλειας ελέγχου της συσκευής Σ4.   

https://raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-zero-w/
https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3
https://waveshare.com/product/bluetooth-slave-uart-board.htm
https://waveshare.com/temperature-humidity-sensor.htm
https://www.waveshare.com/mq-5-gas-sensor.htm
https://waveshare.com/infrared-temperature-sensor.htm
file:///C:/Users/admin/Google%20Drive/Σόδομα%20και%20Γόμορρα/Πτυχιακή/Κείμενο/Έξυπνο%20σύστημα%20υποβοήθησης%20ηλικιωμένων%20από%20το%20οικιακό%20περιβάλλον.docx%23_Toc523869162
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Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

1. Roomsketcher 

https://www.roomsketcher.com/  

2. Fritzing  

http://fritzing.org/  

3. Μέτρηση απόστασης δύο σημείων μέσω GPS 

https://gps-coordinates.org/distance-between-coordinates.php  

 

 

 

 

https://www.roomsketcher.com/
http://fritzing.org/
https://gps-coordinates.org/distance-between-coordinates.php
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